
 ஓம் நமசிவோய ; குரு தட்சணோமூர்த்தியோய நமே 

ஜ ோதிடம்  

 
ஜ ோதிடம் என்றோல என்ன? 

ஜ ோதிடம் என்பது, வோனமண்டலத்தில் உள்ள ேிரேங்ேளின் ேதிர்ேள் மனித வோழ்மவ எப்படி 

நிர்ணயிக்ேிறது என்பது பற்றிய அறிவியஜல ஜ ோதிடம்.அவரவர் முற்பிறவியில் சசய்த நல் 
தீவிமனேளோல் அவரவர்க்கு ஏற்படும்  நன்மம, தீமமேமள அறிந்து நன்மமயோல் 
மேிழ்ச்சியும், தீமம என்றோல் பரிேோரங்ேள் சசய்தும் பிரஜயோசனம் அமடதல் 
சபோருட்டு உருவோனஜத ஜ ோதிடம் ஆகும் 

 

இனி ஜ ோதிடத்தின் அடிப்பமட விஷயங்ேமள சதரிந்து சேோள்ஜவோம். 
 
 1.1 வோய்போடுேள் 

 

1 நோள் = 60 நோழிமே = 24 மணி 
1 நோழிமே = 60 விநோழிமே = 24 நிமிடம் 

1 விநோழிமே = 60 தற்பமர = 24 வினோடி 

 

ரோசி மண்டலம் = 360 போமேேள் = 12 ரோசிேள் 

1 ரோசி = 30 போமேேள்= 2 ¼ நட்சத்திரங்ேள் 

1 நட்சத்திரம் = 13 போமே 20 ேமல = 4 போதங்ேள் 

1 போதம் = 3 போமே 20 ேமல 

 

1 போமே = 60 ேமல 

1 ேமல = 60 விேமல 

 

1.2 ேிரேங்ேள் 9 

 

1. சூரியன்  

2 சந்திரன்  

3. சசவ்வோய் 

4. புதன் 

5. குரு 

6. சுக்ேிரன் 

7. சனி 
8. ரோகு 

9. ஜேது 

 

Hariram Thejus
  
B.Sc (Agriculture) , Software Developer , Astrologer. 

Head Of The Departments, 

www.facebook.com/groups/vedicastroservice

 

RangaRakes tamilnavarasam.com



1. ஜமஷம்  

2. ரிஷபம்  

3. மிதுனம்  

4. ேடேம் 

5. சிம்மம் 

6. ேன்னி 
7. துலோம் 

8. விருச்சிேம் 

9. தனுசு 

10. மேரம் 

11. கும்பம் 

12. மீனம் 

 

1.4 நட்சத்திரங்ேள் 27 

 

1 அசுவனி  
2. பரணி  
3. ேோர்த்திமே  

4. ஜரோேினி  
5. மிருேசீரிஷம்  

6. திருவோதிமர  

7. புனர்பூசம்  

8. பூசம்  

9. ஆயில்யம் 

10. மேம் 

11. பூரம் 

12. உத்திரம் 

13. அஸ்த்தம் 

14. சித்திமர 

15. சுவோதி 
16. விசோேம் 

17. அனுஷம் 

18. ஜேட்மட 

19. மூலம் 

20. பூரோடம் 

21. உத்திரோடம் 

22. திருஜவோணம் 

23. அவிட்டம் 

24. சதயம் 

25. பூரட்டோதி 
26. உத்திரட்டோதி 
27. ஜரவதி.  

 

1.3 ரோசிேள் 12 
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1.5 ரோசிேளும் அவற்றின் அதிபதிேளும் 

 

 
 

ஜமஷத்தின் அதிபதி சசவ்வோய் 

ரிஷபத்தின் அதிபதி சுக்ேிரன் 

மிதுனத்தின் அதிபதி புதன் 

ேடேத்தின் அதிபதி சந்திரன் 

சிம்மத்தின் அதிபதி சூரியன் 

ேன்னியின் அதிபதி புதன் 

துலோத்தின் அதிபதி சுக்ேிரன் 

விருசிேத்தின் அதிபதி சசவ்வோய் 

தனுசுவின் அதிபதி குரு 

மேரம் மற்றும் கும்பத்தின் அதிபதி சனி 
மீனத்தின் அதிபதி குரு. 

 
 

1.6. ேிரேங்ேளும் அவற்றின் நட்சத்திரங்ேளும் 
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1.7. நட்சத்திரத்தின் உட்பிரிவு 

 

ஒவ்சவோரு நட்சத்திரமும் நோன்கு சம போேங்ேளோேப் பிரிக்ேப்பட்டிருக்ேிறது.ஒவ்வரு போேத்த
ம யும் “போதம்” என்று குறிப்பிடுவது வழக்ேம். அதோவதுஒவ்சவோரு நட்சத்திரமும் நோன்கு ப
 ோதங்ேளோேப்பிரிக்ேப் பட்டிருக்ேிறது. 

 

அதோவது அசுவனியின் நோன்கு போேங்ேளில் முதல் போேம் அசுவனி முதல்போதம் என்றும், இர
ண்டோம் போேம் அசுவனி இரண்டோம் போதம் என்றும்,மூன்றோம் போேம் அசுவனி மூன்றோம் போத
ம் என்றும், நோன்ேோம் போேம்அசுவனி நோன்ேோம் போதம் என்றும் அமழக்ேப்படுேிறது. 

 

அதோவது பரணியின் நோன்கு போேங்ேளில் முதல் போேம் பரணி முதல் போதம்என்றும், இரண்ட
 ோம் போேம் பரணி இரண்டோம் போதம் என்றும், மூன்றோம்போேம் பரணி மூன்றோம் போதம் என்று
ம், நோன்ேோம் போேம் பரணி நோன்ேோம்போதம் என்றும் அமழக்ேப்படுேிறது. 

 

இஜத ஜபோல மற்ற நட்சத்திரங்ேளுக்கும் சதரிந்து சேோள்ே. 

 

1.8 ரோசிேளும் அவற்றில் அடங்கும் நட்சத்திரங்ேளும் 

 

ஒரு ரோசிக்கு ௨ ¼ நட்சத்திரங்ேள் என்று முன்னஜம தமலப்பு 1.1 

– ல்போர்த்தமத நிமனவு சேோள்ளவும். அதோவது ஒரு ரோசிக்கு (2 x 4) + 1 = 9போதங்ேள் 
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ஜமஷ ரோசியில் அசுவனியின் 4 போதங்ேளும், பரணியின் 4 போதங்ேளும்,ேோர்திமேயின் முதல்
 போதமும் அடங்கும். (4 + 4 + 1 = 9) 

 

ரிஷப ரோசியில் ேோர்த்திமேயின் மீதம் 3 போதங்ேளும், ஜரோேினியின் 4போதங்ேளும், மிருேசீரிட
த்தின் முதல் 2 போதங்ேளும் அடங்கும். (3 + 4 + 2 = 9) 

 

மிதுன ரோசியில் மிருேசீரிடத்தின் ேமடசி 2 போதங்ேளும், திருவோதிமரயின் 4போதங்ேளும், ப
  னர்பூசதின் முதல் 3 போதங்ேளும் அடங்கும். (2 + 4 + 3 = 9) 

 

ேடே ரோசியில் புனபூசத்தின் ேமடசி 1 போதமும், பூசத்தின் 4 போதங்ேளும்,ஆயில்யத்தின் 4 போ
தங்ேளும் அடங்கும். (1 + 4 + 4 = 9) 

 

சிம்ம ரோசியில் மேத்தின் 4 போதங்ேளும், பூரத்தின் 4 போதங்ேளும்,உத்திரத்தின் முதல் போதமு
ம் அடங்கும். (4 + 4 + 1 = 9) 

 

ேன்னி ரோசியில் உத்திரத்தின் மீதம் 3 போதங்ேளும், அஸ்தத்தின் 4போதங்ேளும், சித்திமரயின் 

முதல் 2 போதங்ேளும் அடங்கும். (3 + 4 + 2 = 9) 

 

துலோ ரோசியில் சித்திமரயின் ேமடசி 2 போதங்ேளும், சுவோதியின் 4போதங்ேளும், விசோேத்தின் 

முதல் 3 போதங்ேளும் அடங்கும். (2 + 4 + 3 = 9) 

 

விருச்சிே ரோசியில் விசோேத்தின் ேமடசி 3 போதங்ேளும், அனுஷத்தின் 4போதங்ேளும், ஜேட்ட
ம யின் 4 போதங்ேளும் அடங்கும். (1 + 4 + 4 = 9) 
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தனுசு ரோசியில் மூலத்தின் 4 போதங்ேளும், பூரோடத்தின் 4 போதங்ேளும்,உத்திரோடத்தின் முதல் 

போதமும் அடங்கும். (4 + 4 + 1 = 9) 

 

மேர ரோசியில் உத்திரோடத்தின் ேமடசி 3 போதங்ேளும், திருஜவோனத்தின் 4போதங்ேளும், அவிட்
டத்தின் முதல் 2 போதங்ேளும் அடங்கும். (3 + 4 + 2 = 9) 

 

கும்ப ரோசியில் அவிட்டத்தின் ேமடசி 2 போதங்ேளும், சதயத்தின் 4போதங்ேளும், பூரட்டோதியி
ன் முதல் 3 போதங்ேளும் அடங்கும். (2 + 4 + 3 = 9) 

 

மீன ரோசியில் பூரட்டோதியின் ேமடசி 3 போதங்ேளும், உத்திரட்டோதியின் 4போதங்ேளும், ஜரவதி
யின் 4 போதங்ேளும்ம் அடங்கும். (1 + 4 + 4 = 9) 

 
 
 

1.9 ரோசிேளின் வகேேள் 

 

1.9.1. சரம், ஸ்திரம், உபயம் என்ற அடிப்பமடயில் மூன்று வமேயோேப்பிரித்திருக்ேிறோர்ேள். 

அதோவது... 

 

ஜமஷம், ேடேம், துலோம், மேரம் இந்நோன்கும் சர ரோசிேள் 

ரிஷபம், சிம்மம், விருச்சிேம் கும்பம் இந்நோன்கும் ஸ்திர ரோசிேள் 

மிதுனம், ேன்னி, தனுசு மீனம் இந்நோன்கும் உபய ரோசிேள். 

 
 
1.9.2 & 

3. ஒற்மற (ஆண்) ரோசி, இரட்மட (சபண்) ரோசி என்ற அடிப்பமடயில்இரண்டு வமேயோேப் பிரி
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த்திருக்ேிறோர்ேள். அதோவது... 

 

ஜமஷம், மிதுனம், சிம்மம், துலோம், தனுசு, கும்பம் இந்த ஆறு ரோசிேளும்ஆண் ரோசிேள் அல்
லது ஒற்மற ரோசிேள். 

ரிஷபம், ேடேம், ேன்னி, விருச்சிேம், மேரம், மீனம் இந்த ஆறு ரோசிேளும்சபண் ரோசிேள் அல்
லது இரட்மட ரோசிேள். 

 
1.9.4 & 

5 ஜமலும் சநருப்பு, நிலம், ேோற்று, நீர் என்ற அடிப்பமடயிலும்,ேிழக்கு, ஜமற்கு வடக்கு சதற்ே
   என்ற அடிப்பமடயிலும் நோன்கு வமேயோேபிரித்திருக்ேிறோர்ேள் 

 

ஜமஷம், சிம்மம், தனுசு இம்மூன்றும் ேிழக்கு ரோசிேள், சநருப்பு ரோசிேள். 

ரிஷபம், ேன்னி, மேரம், இம்மூன்றும் சதற்கு ரோசிேள், நிலம் ரோசிேள். 

மிதுனம், துலோம், கும்பம் இம்மூன்றும் ஜமற்கு ரோசிேள், ேோற்று ரோசிேள். 

ேடேம், விருச்சிேம், மீனம் இம்மூன்றும் வடக்கு ரோசிேள், நீர் ரோசிேள் 

 
 
 
 

1.10. ரோசிேளில் ேிரே பலம். 

 

1.10.1. உச்சம், நீச்சம் 

  
 

சூரியன் ஜமஷத்தில் உச்சம், துலோத்தில் நீச்சம் 

சந்திரன் ரிஷபத்தில் உச்சம், விருச்சிேத்தில் நீச்சம் 

சசவ்வோய் மேரத்தில் உச்சம், ேடேத்தில் நீச்சம் 
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புதன் ேண்ணியில் உச்சம், மீனத்தில் நீச்சம் 

குரு ேடேத்தில் உச்சம், மேரத்தில் நீச்சம் 

சுக்ேிரன் மீனத்தில் உச்சம், ேண்ணியில் நீச்சம் 

சனி துலோதில் உச்சம், ஜமஷத்தில் நீச்சம் 

 
 
  

 1.10.2. ரோசிேளில் பமே சபரும் ேிரேங்ேள் 

 
 

ேிரேங்ேளின் உச்சம், நீசம் மற்றும் ஆட்சி ஜபோன்ற நிமலேள் அமனவருக்கும் எளிதோே 
சதரியும்.  ஆனோல் நட்பு, சமம், பமே ஜபோன்ற நிமலேமள சதரிந்து மவத்திருப்பது என்பது 
ஆரம்ப நிமல ஜ ோதிடர்ேளுக்கு சற்று தடுமோற்றத்மத தரும். 
 

அதற்ேோன ஒரு சூத்திரம் ேீஜழ தந்திருக்ேிஜறன் போருங்ேள். 
1.  ேிரேங்ேள் தோங்ேள் மூலத்திரிஜேோணம் அமடயும் ரோசிேளுக்கு 2,12, 4, 5, 8, 9 ஆேிய 
வடீுேள் நட்பு வடீுேளோகும். 
2.  ஏமனய வடீுேள் (3,6,7,10,11) பமே வடீுேளோகும்.  இவற்றில் ஒரு வடீு நட்போேவும் மற்றது 
பமேயோேவும் இருந்தோல் அது சம வடீோகும். 
3. ேிரேங்ேள் உச்சம் அமடயும் வடீ்டிற்கு அதிபதியோன ேிரேத்தின் மற்சறோரு வடீு 
பமேயோே வந்தோலும் சமம் என்று சேோள்ள ஜவண்டும். 
இதற்கு உதோரணம் தருேிஜறன் போருங்ேள். 
சூரியன் உச்சம் அமடவது ஜமஷ ரோசி 
நீசம் அமடவது அதற்கு 7-ம் வடீோன துலோ ரோசி 
ஆட்சி சபறுவது சிம்ம ரோசி 
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மூலத்திரிஜேோணம் சபறுவதும் சிம்ம ரோசி 
 

எனஜவ சிம்மத்திலிருந்து 2, 12, 4, 5, 8, 9-ம் வடீுேள் நட்பு ரோசிேளோகும் சூரியனுக்கு 2ம் 
வடீோே ேன்னி ரோசி வருவதோல் புதன் முதலில் நட்போே வருேிறோர்.  பின்பு 11ம் வடீோே 
மிதுனம் வருவதோல் அது பமே என வருேிறது.  எனஜவ ஒரு நட்பும், பமேயும் ேலந்து 
வருவதோல் சூரியனுக்கு புதன் சமம் என்ற நிமலமயப் சபறும். 
எனஜவ சூரியன் மிதுன, ேன்னி ரோசிேளில் சமம் என்ற நிமலமய அமடேிறோர். 
சசவ்வோய் உச்சம் சபறும் ரோசி மேரம்.  அதன் மூலத்திரிஜேோண ரோசி ஜமஷம் எனஜவ 
சூத்திரத்தின் படி ஜமஷத்திலிருந்து 10, 11ம் வடீுேளோே வரும் மேரம் மற்றும் கும்ப 
ரோசிேளில் சசவ்வோய் பமே சபற ஜவண்டும்.  ஆனோல் மேரம் உச்ச வடீோே வருவதோல் 
மற்சறோரு வடீோன கும்பம் பமே என்ற நிமல சபறோமல் சமம் என்ற நிமலமயப் 
சபறுேிறது. 
இஜத முமறயில் மற்ற ேிரேங்ேளுக்கும் நட்பு, பமே, சமம் ஆேிய நிமலேமள எளிதோே 
அறிந்துசேோள்ளலோம். 
 

மூலத்திரிஜேோண ரோசிேள் 

சூரியன் - சிம்மம் 

சந்திரன் - ரிஷபம் 

சசவ்வோய் - ஜமஷம் 

புதன் - ேன்னி 
குரு - தனுசு 

சுக்ேிரன் - துலோம் 

சனி - கும்பம். 
 

இதில் சூரியன், மற்றும் புதன் தங்ேளது ஆட்சி வடீ்டிஜலஜய மூலத்திரிஜேோணம் 
அமடேின்றன. 
சந்திரன் உச்ச வடீோன ரிஷபத்தில் மூலத்திரிஜேோணம் அமடேிறோர். 
மற்ற ேிரேங்ேள் தங்ேளது இரண்டு வடீுேளில் ஆண் ரோசிேளில் மூலத்திரிஜேோணம் 
அமடேின்றனர். 
  

1.11 திதி 
ஞோயிற்றுக்ேிழமம முதல் சனிக்ேிழமம வமர உள்ள ஏழு நோட்ேள்தோன் வோரம்  

 ஆகும்.  திதி என்பது வளர்பிமறப் பிரதமம முதல் சபள்ர்ணமி வமர உள்ள   

பதிமனந்து நோட்ேளும், ஜதய்பிமறப் பிரதமம முதல் அமோவோமச வமர உள்ள   

பதிமனந்து நோட்ேளும், அதோவது அந்த முப்பது நோட்ேளும் திதியோகும். 
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1.12 ரோசிேளின் வகேேள் 

1.12.1 வறண்ட ரோசிேள் 

ஜமஷம்,மிதுனம்,சிம்மம்,ேன்னி ஆேிய ரோசிேள் வறண்ட ரோசிேள். 
 

1.12.2 முரட்டு ரோசிேள் 

ஜமஷம்,விருச்சிேம் ஆேிய ரோசிேள் முரட்டு ரோசிேள் ஆகும். 
 

1.12.3 ஊகை ரோசிேள் 

ேடேம்,விருச்சிேம்,மீனம் ஆேிய ரோசிேள் ஊமம ரோசிேள் ஆகும். 
 

1.12.4 நோன்கு ேோல் ரோசிேள் 

ஜமஷம்,ரிஷபம்,சிம்மம்,மேரம் ஆேிய ரோசிேள் நோன்கு ேோல் ரோசிேள் ஆகும். 
 

1.12.5 இரட்கட ரோசிேள் 

மிதுனம்,தனுசு,மீனம் ஆேிய ரோசிேள் இரட்மட ரோசிேள் ஆகும். 
 

 

1.13  லக்னம்   

ஒரு  ோதேத்தில் இடம் சபறும் ரோசிக் ேட்டத்தில் 'ல' என்ஜறோ, அல்லது 'லக்'என்ஜறோ, அல்லது '

லக்னம்' என்ஜறோ குறிப்பிட்டிருக்கும் ரோசிஜய முதல்வடீோகும். இங்ஜே சேோடுத்திருக்கும் ரோசிக் 

ேட்டத்மதப் போருங்ேள். இங்ஜே'லக்னம்' என்று குறிப்பிட்டிருக்கும் ரோசி ஜமஷ ரோசி. எனஜவ இ
துஜவ முதல்வடீு. இதிலிருந்து வரிமசக் ேிரமமோே எண்ணிஜனோம் என்றோல் ரிஷபம் 2வதுவடீு.
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 மிதுனம் 3வது வடீு. ேடேம் 4வது வடீு. சிம்மம் 5வது வடீு. ேன்னி 6வதுவடீு. துலோம் 7வது வடீு. 

விருச்சிேம் 8வது வடீு. தனுசு 9வது வடீு. மேரம்10வது வடீு. கும்பம் 11வது வடீு. மீனம் 12வது வ ீ
டு 

 

மீனம்  12 ஜமஷம்   1  (லக்னம்) ரிஷபம்   2 மிதுனம்   3 

கும்பம்  11 

 

ேடேம்  

 4 

மேரம்  10 

சிம்மம்    

5 

தனுசு    9 விருச்சிேம்   8 துலோம்   7 

ேன்னி   
6 

 

 

லக்னம் என்றோல் முதலோவது என்று சபோருள் சேோள்ளலோம். லக்னம் என்பது உயிர் 
ஸ்தோனம் என்று ஜ ோதிடம் கூறுேிறது. அதனோல் இந்த ச ன்மத்து லக்னம் – ச ன்ம 
லக்னம் என்று  

லக்னம் என்றோல் முதலோவது என்று சபோருள் சேோள்ளலோம். லக்னம் என்பது உயிர் 
ஸ்தோனம் என்று ஜ ோதிடம் கூறுேிறது. அதனோல் இந்த ச ன்மத்து லக்னம் – ச ன்ம 
லக்னம் என்று லக்னம் என்றோல் முதலோவது என்று சபோருள் சேோள்ளலோம். லக்னம் 
என்பது உயிர் ஸ்தோனம் என்று ஜ ோதிடம் கூறுேிறது. அதனோல் இந்த ச ன்மத்து 
லக்னம் – ச ன்ம லக்னம் என்று  

லக்னம் என்றோல் முதலோவது என்று சபோருள் சேோள்ளலோம். லக்னம் என்பது உயிர் 
ஸ்தோனம் என்று ஜ ோதிடம் கூறுேிறது. அதனோல் இந்த ச ன்மத்து லக்னம் – ச ன்ம 
லக்னம் என்று சசோல்ேிறோர்ேள் 
 
1.14 ஜேந்திர, திரி ஜேோண, ைகறவு வடீுேள் 

 
ஜ ோதிடர்ேள்  ோதேத்தின் ஒவ்சவோரு ேட்டத்மதயும் வடீு 

என்போர்ேள்.உங்ேளுமடய லக்ேினம் எதுஜவோ -அதுஜவ பிரதோனமோனது. 
அதிலிருந்து துவங்குவதுதோன் எல்லோ பலோபலன்ேளும். 
லக்ேினத்மத - முதல் வடீு என்று எடுத்துக் சேோள்ளுங்ேள். 
- 1 , 5 , 9 - ஆேிய வடீுேள் - திரி ஜேோண ஸ்தோனம். (லக்ஷ்மிஸ்தோனம்) 
- 1 , 4 , 7 ,10 - ஜேந்திர வடீுேள் என்பர். ( விஷ்ணு ஸ்தோனம் ) 
- 3, 6 , 8 , 12 
- மமறவு வடீுேள் என்று கூறுவர். அதோவது , இந்தவடீ்டில் இருக்கும் ேிரேங்ேள் - பலம் இழந்து 

இருக்கும்.. 
- 2 , 11 - உப , ச ய ஸ்தோனங்ேள் என்பர். 
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1 ஆம் வடீு - திரி ஜேோணமும் , ஜேந்திரமும் ஆேிறது... 
எந்த ஒரு ேிரேமும் - திரி ஜேோணத்திஜலோ , ஜேந்திரத்திஜலோ - நின்றோல்- அது  பலத்துடன் நிற்ேி
றது என்று அர்த்தம். 
2 , 11 - வடீுேளில் நின்றோல் - பரவோ இல்மல , நல்லது. 
3 ஆம் வடீு - சுமோர். 
6 ,8 ,12 
- ஆம் வடீுேள் - நல்லதுக்கு இல்மல. அப்படினோ என்ன, ஒருசுப ேிரேம் , இந்த வடீுேள் ஜல இரு
ந்தோ, அதுனோஜல ஏதும் , சபருசோநல்லது பண்ண முடியோது. 
 
 
1.15 ஒரு ேிரேம் கேட்டு விட்டது , பலம் இல்கல என்று எப்படிகூறுவது? 

 
ஒரு ேிரேம் , நீசம் ஆேி இருந்தோல்.... மமறவு வடீுேளில் இருந்தோல்...பமே வடீ்டில் இருந்தோல்..
. பமே ேிரேங்ேளுடன் ஜசர்ந்து இருந்தோல்... 
,அந்த ேிரேம் சரியோன நிமலமமயில் இல்மல என்று சபோருள். 
 

1.16 ேிரேங்ேளின் போர்கவேள் : 
 

எல்லோ ேிரேத்துக்கும் ஏழோம் போர்மவ - சபோது. 
சனி க்கு - 3 , 10 ஆம் போர்மவேள் உண்டு. 
சசவ்வோய்க்கு - 4 , 8 ஆம் போர்மவேளும் உண்டு. 
குருவுக்கு - 5 , 9 ஆம் போர்மவேளும் உண்டு. 
 
 

1.17 ேோரேன்:(authority) 
தந்மதக்குக் ேோரேன் சூரியன் 
உடல் ேோரேன் சூரியன் 
மனம், தோய்க்குக் ேோரேன் சந்திரன்  

ஆயுள், சதோழில் ேோரேன் சனி 
ேளத்திர ேோரேன் சுக்ேிரன் 
தனம், புத்திர ேோரேன் குரு 
ேல்வி, புத்தி ேோரேன் புதன் 
நிலம், ஆற்றல், திறமமேளுக்குக் ேோரேன் சசவ்வோய் 

 
 

1.18  சந்திர ரோசி என்றோல் என்ன? அது எகத ஆதோரைோேக்கேோண்டது? 
ஒரு  ோதேத்தில் சந்திரன் இருக்கும் ரோசி, சந்திர ரோசி எனப்படும். அது ோதேன் பிறந்த நட்சத்தி
ரத்மத ஆதோரமோேக் சேோண்டது.  
  

1.19 . லக்ேினம் எதற்குப் பயன்படும்? சந்திர ரோசி எதற்குப்பயன்படும்? 
பிறந்த  ோதேம் (Birth 
Chart) என்பது வோேனம்,தசோபுத்தி என்பதுஜரோடு,ஜேோள்சோரம் என்பது டிமரவர்.லக்ேினத்மதயும் 
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அமத அடுத்துள்ளபன்னிசரண்டு வடீுேமளயும் மவத்து  ோதேனுமடய வோழ்க்மேமயயும்,த
சோபுத்திமயமவத்து அந்த  ோதேன் பயனமடயப் ஜபோகும்ேோலத்மதயும் ஜேோள்சோரத்மதமவத்
து அந்தப் பலன்ேள் மேயில்ேிமடக்கும் ேோலத்மதயும் அறியலோம்.  
  

1.20. ஜேோச்சோரம் (ஜேோள் சோரம் - Transit of planets) என்பது என்ன? 
ஒவ்சவோரு ஜேோளும் வோனசவளியில் சுழன்று ஒரு ரோசியில் இருந்துமற்சறோரு ரோசியில் இட
ம் சபயர்ந்து அமருவஜத ஜேோள்சோரம்எனப்படும்.  
  

1.21. தசோ / புத்தி என்பது என்ன? அதன் பயன் என்ன? 
 ோதேன் பிறந்த நட்சத்திரத்திற்கு அதிபதியோன ேிரேம் எதுஜவோஅதற்குரிய தசோதோன்  ோதேனி
ன் ஆரம்ப தசோ, அமத அடுத்துஒவ்சவோரு தசோவோே மோறிக் சேோண்ஜட வரும் சமோத்த தசோ ேோ
லம் 120ஆண்டுேள். ஒவ்சவோரு தசோமவயும் மற்ற ஜேோள்ேள் பங்குஜபோட்டுக்சேோள்ளும். அதற்
கு புத்தி என்று சபயர் (Sub 
period). ஒவ்சவோருேிரேமும்அதன் தசோவில் அல்லது புத்தியில்தோன் தனக்குரிய நல்ல அல்லது
 தீயபலன்ேமளக் சேோடுக்கும் 

 

ஒரு தகசகய ஒன்பது பகுதிேளோே பகுப்பதுதோன் புக்தி: 
அதோவது ஒன்பது ேிரேங்ேளும் ஒவ்சவோரு தமசயின் ேோலத்தில் புக்தியோே பங்சேடுத்து 
பரிபோலனம் சசய்யும். ஒரு தமச 10 வருடம் என்றல் அதில் ஒன்பது சமம் இல்லோத 
ேோலமோே புக்திேள் பிரிக்ேபடுேிறது. அதில் எந்த ஒரு தமசயும் தனது புக்தி சேோண்டு 
ஆரம்பிக்கும். அதோவது ரோகு தமச என்றோல் அதில் ரோகு புக்தி முதலில் சதோடங்கும் 
(தனது புக்தி ). அதோவது தனது ேிரேத்தின் பங்ேளிப்மப முதலில் சசய்து விடும். அதன் 
பின்பு ஜமஜல உள்ள வரிமச படி, குரு புக்தி, சனி புக்தி, புதன் புக்தி, ஜேது புக்தி, சுக்ேிர 
புக்தி என சதோடரும். அஜதஜபோல் புதன் தமச என்றோல் முதலில் புதன் புக்தி, (தனது 
புக்தி ) அதன் பின்பு வரிமசயோே ஜேது புக்தி, சுக்ேிர புக்தி, சூரிய புக்தி என ஒன்பது 
புக்திேளும் நடந்து வரும். 
ஜ ோதிட துமறயில் வழமமயோே சசோல்லுவது என்னசவன்றோல் எந்த ஒரு தமசயில் 
தனது புக்தி ஒருவருக்கு நல்லமத சசய்ேிறஜதோ அந்த தமசயில் மற்ற புக்திேள் 
சேடுதல் சசய்யும். அதோவது சேோடுத்து சேடுப்பது. ஆே ஒரு தமசயின் தனது புக்தி 
ேோலமோனது பலருக்கு நல்லது சசய்யோமல் சேட்டதும் சசய்யோமல் மந்தமோே அல்லது 
நடுத்தரமோே நடந்தோல் மற்ற புக்திேள் விஜசஷமோே இருக்கும் என்று சசோல்லுேின்றனர். 
ஒரு புக்திகய ஒன்பது பகுதி ேோலங்ேளோே பிரிப்பது தோன் அந்தரம். 
எப்படி தமசயில் ஒன்பது பகுதி புக்திஜயோ அதுஜபோல் புக்தியில் ஒன்பது பகுதிதோன் 
அந்தரம். அதோவது ஒரு தமச நடந்தோல் ஒன்பது ேிரேங்ேள் புக்தியோே பங்கு 
சேோள்ேிறஜதோ அஜதஜபோல் ஒரு புக்தியில் ஒன்பது பகுதிேளோே அந்தரம் என்ற ேோலம் 
பங்ஜேடுக்ேிறது. 
உதோரணமோே ஒருவருக்கு குரு தமச நடக்ேிறது என்றோல் முதலில் குரு புக்தி, சனி 
புக்தி, புதன் புக்தி, என ஒன்பது ேிரேங்ேள் சதோடரும். அதுஜபோல் அந்த குருதமசயின் குரு 
புக்தி எடுத்துக்சேோண்டோல் குரு அந்தரம், சனி அந்தரம், புதன் அந்தரம் என ஒன்பது 
ேிரேங்ேளும் அந்தரம் ேோலமோே சசயல்படும். 
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ஆே ஒரு மனிதனின் ஆயுள் = 9 தமசயோே பிரிக்ேப்பட்டு ஒவ்சவோரு தமசக்கும் ஒன்பது 
புக்திேளோே பிரிக்ேப்பட்டு ஒன்பது புக்திேளுக்கும் ஒன்பது அந்தரங்ேளோே பிரிக்ேப்படும் 
ேோல புருஷன் ஒருவரின் வோழ்மவ நிர்ணயிக்ேின்றோன். 
இதில் சபரும்போலும் யோரும் அமனத்து தமசேமள நிமறவு சசய்வது இல்மல. 70 வயது 
ஆயுள் என்றோல் 3 அல்லது 4 தமசேள் நடக்ேோமஜல ஆயுள் முடிந்து விடும். 
ஜமலும் ஒரு ேிரேம் ஒரு  ோதேத்தில் நல்ல பலம் சபற்றோல் அந்த தமச முழுவதும் 
நல்லஜத நடக்கும் என்றும் சசோல்ல இயலோது. என் என்றோல் புக்தி என்ற பங்ேளிப்பு 
ஓவ்சவோரு தமசயிலும் அமனத்து ேிரேங்ேளுக்கும் உள்ளது. அமதவிட அந்தரம் என்ற 
பங்ேளிப்பும் அமனத்து ேிரேங்ேளுக்கும் உள்ளது. 
எனக்கு குரு தமச நடக்ேிறது எனக்கு  ோதேத்தில் குரு உட்சமோே இருக்ேிறது நல்ல 
பலன் நடக்கும் என்று நிமனக்ேகூடோது. குரு தமசயில் சனி புக்தி ஜசமவ புக்தி ஜேது 
அந்தரம் என்று வரும் அல்லவோ அப்ஜபோது நம்மம ஜபோட்டு போர்த்து விடும். 
சனி எனக்கு  ோதேத்தில் சேட்டு ஜபோய் உள்ளது சனி தமச முழுவதும் ஜேடுதஜல 
நடக்கும் என்று ேலங்ே ஜவண்டோம். அதில் நல்ல ேிரேங்ேள் புக்தி மற்றும் அந்தரம் 
நடக்கும்ஜபோது மூச்சு விட வோய்ப்பு வரும். 
 

   

1.22. தசோ புத்திேள்  
ஒரு  ோதேரின் பிறந்த நட்சத்திரத்தின் அதிபதியின் தமசதோன் துவக்ேதமச.  
 தசோ புத்திேளின் ேோல அளவு, மற்றும் வரிமச என்ன?  

சூரிய தமச - 6 ஆண்டுேள்   

சந்திர தமச - 10 ஆண்டுேள்   

சசவ்வோய் தமச - 7 ஆண்டுேள்  

 ரோகு தமச - 18 ஆண்டுேள்  

குரு தமச - 16 ஆண்டுேள்   

சனி தமச - 19 ஆண்டுேள்  

 புதன் தமச - 17 ஆண்டுேள்  

 ஜேது தமச - 7 ஆண்டுேள்   

சுக்ேிர தமச - 20 ஆண்டுேள்  

 
சமோத்தம் 120 ஆண்டுேள் 

 

1.23 அஸ்தைனம் 

 
ஒரு ேிரேம் வலிமம இழந்து ஜபோவதுதோன் அஸ்தமனம் இரண்டுேிரேங்ேள் 5 டிேிரிக்குள் அமர்
ந்திருந்தோல், 2-
வதோே இருக்கும் ேிரேம்வலிமம இழக்கும். இந்த விதிப்படி சூரியனுடன் ஒரு ேிரேம் 10போமேக்
குள் இருக்கும்ஜபோது வலிமம இழந்துவிடும் 

 

1.24 அஷ்டேவர்ேம் 
அஷ்டவர்க்ேம் என்பது ஒரு ேிரேத்தின் வலிமமமயயும், ஒரு வடீ்டின்தன்மமமயயும் மதிப்ப
ச ண்ேள் சேோடுத்துக் ேணிப்பது.ஒரு வடீ்டில் 
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ஒருேிரேத்தின் அதிேபட்ச மதிப்சபண் 8,  ஒரு  ோதேத்தின் சமோத்தமதிப்சபண் 337 
(யோரோே இருந்தோலும் 337 மட்டுஜம) 
ஒரு வடீ்டின் சரோசரி மதிப்சபண் - 28 (337/12) 
இந்த மதிப்சபண்ேமள மவத்து ஒரு  ோதேத்தில் உள்ள நன்மமதீமமேமள சுலபமோே அறிய
லோம். 
 

1.25 .நவோம்சம் 

Navamsam is the magnified version of a Rasi Chart 
ஒரு ரோசிமய ஒன்பது சமபோேங்ேளோேப் பிரித்து, ரோசியில் உள்ள ேிரேம்அதன் எந்தப் பகுதியில்
 உள்ளது என்பமதக்  
ேோட்டுவதுதோன் நவோம்சம்.(குறிப்போே ேணவன் அல்லது மமனவிமயப்பற்றி அறிய உதவும்) 
 

1.26 சுற்றும் ேோலம் 

ஜ ோதிடப்பலன்ேள்  அறிய  முதலில் ஒவ்சவோரு ேிரஹமும் ஒவ்சவோருரோசியில்எவ்வளவு ே
 ோலம்  நிமலத்திருக்கும் என அறிந்துக்சேோளவது அவசியம் 
முதலோவதோே சந்திரன் ஒன்றுதோன் 12 ரோசிேமள முப்பதுநோட்ேளில் சுற்றி வருேிறோன் அதோவ
து ஒவ்சவோரு ரோசியிலும் அவன் 2 ½ நோடேள் தோன்  தங்குவோன் 

அடுத்தபடியோே நோம் சூரியமனச்சசோல்லலோம்   .சூரியன், சுக்ேிரன், புதன்12 ரோசிேமள ஒரு ஆ
ண்டில் சுற்றிவருேிறோன்   

சசவ்வோய் ேிரேம் 1 
½ ஆண்டுேளில்  12 ரோசிேமளக்  ேடக்ேின்றன.இமவ  ஒவ்சவோரு ரோசியிலும் சுமோரோே 45 நோட்ே
ள் தங்ேி இருக்கும்ஆனோல் சில சம்யம் 
சசவ்வோய்  ஒரு ரோசியில் அதிே மோதங்ேள் தங்ேவோய்ப்புண்டு. சிலசமயம்  ஆறு மோதங்ேள் கூ
ட அந்த இடத்திஜலஜயஇருக்கும் 

பின் வருவது குரு ,இந்தக்ேிரேம்  12  ரோசிேமள  12 ஆண்டுேளில்ேடக்ேிறது 
ஒரு ரோசியில் ஒரு வருடம்  தங்ேி இருக்கும் சில சம்யம்வக்ரமோேி  ஒரு சில 
மோறுதல் ஏற்பட வோய்ப்பு உண்டு 

மந்தன் என்ற சபயரிஜலஜய சதரிேிறது சனி மிேவும் சமதுவோே 12ரோசிேமளக் ேட்க்கும் என்று ,,
,சனி 12 ரசிேமளக்ேடக்ே முப்பதுஆண்டுேள் பிடிக்ேின்றன  இவர் ஒரு ரோசியில் 2 
1/2 வருடங்ேள்தங்குேிறோர் 

ரோகு ஜேது  18 ஆண்டுேளில்  12 ரோசிேமளக் ேடக்ேின்றன  இமவ ஒருரோசியில் 1 
1/2 வருடம்தங்ேி இருக்கும் .எல்லோ ேிரேங்ேளும் முமறப்படிரோசிேமள வலம் வர 
இந்த ரோகு ஜேது மட்டும்  ரோசிேமள இடதுபக்ேமோே எதிர்திமசயில் சசல்ேின்றன ஜமலும் இர
ண்டும் ஒஜர ஜநரத்தில் ஒரு ரோசியிலிருந்து  மற்சறோரு 
ரோசிக்கு சசல்ேின்றன  மற்றஎல்லோ ேிரேங்ேளும் தனித்தனிஜய நேர ரோகு ஜேது 
மட்டும் ஜசர்ந்ஜதநேருேின்றன  ரோகு ஜேது சபயர்ச்சி என்று இரண்மடயும் ஜசர்த்ஜத 
தோன்சசோல்லுவோர்ேள் ரோகு  ஜேது ஒருவர்க்சேோருவர்  போர்த்த வண்ணம் 
ஒருவர்க்சேோருவர் 7 ம் இடத்தில் சஞ்சரிப்போர்ேள் உம்...  ஜமஷ்த்தில்ரோகு இருந்தோல் அதற்கு 7
ம் இடமோன துலோத்தில் 
ஜேது இருக்கும் ரிஷ்பத்தில் ரோகு இருந்தோல் விருச்ச்சிேத்தில்  ஜேது இருக்கும் 
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1.27 வக்ரேதி  .. 
ரோகு ஜேது  எப்ஜபோதுஜம இடமிலிருந்து வல்மோக் எல்லோ ரோசிேமளயும் வமளய 
வரும் anticlockwise .எல்லோ ேிரேங்ேளும்  ஜமஷ்த்திலிருந்து ஆரம்பித்து  ரிஷபம்   மிதுனம் 
என்று சுற்ற ரோகு  ஜேது ேடேத்திலிருந்து ஆரம்பித்து மிதுனம் ரிஷபம் ஜமஷம் என்று 
பின்னுக்கு வந்து சுற்றும் இஜத ஜபோல்  தோன்  நட்சத்திர நிமல.யும் .எல்லோ ேிரேங்ேளும் 
அசுவனி பரணி ேிருத்திமே  ஜரோஹிணி என்றுசுற்றி வர  ரோகு ஜேது  ஜரோேிணி ேிருத்திமே 
பரணி  அஸ்வினி என்று சஞ்சரிக்கும் ஆனோல் சில 
சந்தர்ப்பங்க்ளில்  சசவ்வோய்  புதன்  குரு சுக்ேிரன் சனி என்ற ஐந்து ேிரேங்க்ளும்  திடீசரன்று 
பின்னுக்கு வருவதுண்டு இமதத் தோன் வக்ேிரேதி என்ேிறோர்ேள்  இந்த வக்ேிரேதி தன்மம 
சில சமயம் வமரதோன் நீடிக்கும் பின்  வழக்ேம் ஜபோல் சுற்ற ஆரம்பித்துவிடும் உதோரணமோே 
குரு தனுர் ரோசியிலிருந்து மேர ரோசிக்குப்ஜபோனபின் சில சம்யங்க்ளுக்கு திரும்பவும் தனுர் 
ரோசிக்ஜே வந்துவிட்டு பின்  திரும்ப மேர  ரோசிக்கு சசல்லும் ,இமதஜய குரு வக்ேிரேதியில் 
சஞ்சரிக்ேிறோர் என்போர்ேள் சூரிய சந்திரனுக்கு இதுஜபோல் வக்ரேதி  ேிமடயோது 

 
1.28 ேிரஹங்ேள் பலன் தரும் ேோலங்ேள் 

 
சூரியன், சசவ்வோய், ேிரஹங்ேள் ஆரம்ப ேோலத்திஜலஜய பலன்ேமளக் சேோடுப்போர்ேள்.  
  

சந்திரன், புதன் ேிரஹங்ேள் அவர்ேள் ேோலம் முழுவதும் பலன்ேமளக் சேோடுப்போர்ேள்.  
  

குருவும், சுக்ரனும் அவர்ேள் ேோலத்தின் மத்தியில் பலன்ேமளக் சேோடுப்போர்ேள்.  
  

சனி, ரோகு, ஜேது பிற்ேோலத்திஜலஜய பலமனக் சேோடுப்போர்ேள்.  
 
 
1.29 ேிரஹங்ேள் அடுத்த ரோசிேளின் போர்கவ   
ஒரு ரோசியில் சஞ்சரித்துக்சேோண்டிருக்கும்ஜபோது, அமத விட்டுப் 
ஜபோவதற்குமுன்ஜப அடுத்த ரோசிேமளப் போர்ப்போர்ேள். ேிரஹங்ேள்,தோங்ேள் 
இருக்கும் ரோசியிலிருந்து அடுத்த ரோசிக்கு மோறுமுன், அந்தந்த அடுத்த ரோசியின் 
குண விஜசஷங்ேமள முன்னதோேஜவஅமடயப்சபற்று, அதற்குத் தகுந்தவோறு 
அடுத்த ரோசியின் பலோபலன்ேமள  ோதேருக்கு சேோடுக்ே ஆரம்பித்துவிடுவோர்ேள்.  
அதோவது,  
சூரியன் -5 நோள்  
புதன்,சுக்ரன் -7 நோள்  
சசவ்வோய் -8 நோள்  
குரு -2 மோதம்  
ரோகு,ஜேது -3 மோதம்  
சனி                                  - 6 மோதம்   

 

1.30 ேிரஹங்ேள் வலிகை  
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உச்சம்  - 100% வலிமம  
மூலத்திரிஜேோணம்       - 90% வலிமம  
சசோந்த வடீு - 80% வலிமம  
நட்பு வடீுேள் - 60% வலிமம  
சம வடீுேள் - 50% வலிமம  
பமே வடீுேள் - 40% வலிமம  
நீச வடீுேள் - 10% வலிமம  
இந்த அளவுேள் எல்லோம் எமடபோர்க்கும் இயந்திரத்மத மவத்துச் சசோல்லப் 
பட்டதல்ல! அனுபவத்தில் சபற்ற உத்ஜதச அளவுேள் 

 

1.31 ஷட்பலம் 

ஷட்பலம் என்பது ஆறுவமே பலமோகும். அமவ ஸ்தோனபலம், திக் பலம், ஜசஷ்ட 
பலம், ேோல பலம், திருக் பலம், கநசர்ேிே பலம்என்பனவோகும். 
 
 

திக் பலம் : 
லக்னத்தில் குருவும் புதனும், 
நோன்ேில் சந்திரன் சுக்ேிரன்,  
ஏழில் சனி, பத்தில்  

சூரியன் சசவ்வோய் இருப்பது 

 

ஷட்பலம் அறிவதன் மூலஜம ேிரேத்தின் உண்மமயோன வலிமமமய அறிய முடியும். 
ஜமலும் போவ பலத்மதயும் அறிய ஜவண்டும். இதன் பிறஜே  ோதேத்தின் பலோபலன்ேமள 
சரியோே ேணிக்ே முடியும். இமத ேணிக்ே விரிவோன ஜ ோதிட அறிவும் ஓரளவு ேணித 
அறிவும் அவசியம். 
 
 
1.32   

 
 

 

 
1.33 பஞ்சோங்ேம் என்றோல் என்ன? 

 

  

பஞ்சோங்ேம்னோ ஐந்து  அங்ேங்ேள்னு அர்த்தம். 
 

அந்த ஐந்து அங்ேங்ேள்: 
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1.வோரம் / நோள்   

 

2   திதி      
 

3. நட்சத்திரம்         

 

4. ஜயோேம்             

 

5. ேரணம் 
 

ஞோயிற்றுக்ேிழமம முதல் சனிக்ேிழமம வமர உள்ள ஏழு நோட்ேள்தோன் வோரம். 
 
திதி என்பது வளர்பிமறப் பிரதமம முதல் சபள்ர்ணமி 
வமர உள்ள பதிமனந்து நோட்ேளும், ஜதய்பிமறப் 
பிரதமம முதல் அமோவோமச வமர உள்ள பதிமனந்து 
நோட்ேளும், அதோவது அந்த முப்பது நோட்ேளும் திதியோகும் 
  
 
 

  

1. பவுர்ணமி, அமோவமசக்கு அடுத்த நோள் பிரதமம பிரதமர் என்றோல் முதல்வர் என்று 
சபோருள். அதுஜபோல் பிரதமம என்றோல் முதல் நோள். 
 
2. துவிமத என்றோல் இரண்டோம் நோள் ஜதோ என்றோல் இரண்டு. துவிச் சேர வண்டி என்று 
மசக்ேிமளக் கூறுவது தங்ேளுக்கு சதரியும். 
 
3. திரிதிமய என்றோல் மூன்றோம் நோள் திரி என்றோல் மூன்று அல்லவோ? 
 
4. சதுர்த்தி என்றோல் நோன்ேோம் நோள் சதுரம் நோன்கு பக்ேங்ேள் சேோண் டது. 
 
5. பஞ்சமி என்றோல் அய்ந்தோம் நோள் போஞ்ச் என்றோல் அய்ந்து எனப் சபோருள். 
 
6. சஷ்டி என்றோல் ஆறோம் நோள். 
 
7. சப்தமி என்றோல் ஏழோம் நோள். சப்த ஸ்வரங்ேள் என ஏழு ஸ்வரங்ேமளக் 
கூறுவதில்மலயோ? 
 
8. அஷ்டமி என்றோல் எட்டோம் நோள். அஷ்டவக்ேிரம் என்று எட்டு 
ஜேோணல்ேமளக் கூறுவமதயும் அஷ்ட லட்சுமி என்சறல்லோம் கூறக் ஜேட்டிருக்ேிஜறோம். 
 
9. நவமி என்றோல் ஒன்பதோம் நோள் நவ என்றோல் ஒன்பது என்றும் நவ ேிரேங்ேள் 
என்பதும் தங்ேளுக்குத் சதரியும். 
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10. தசமி என்றோல் பத்தோம் நோள் தஸ் என்றோல் பத்து அல்லவோ? தோரம் என்று ேடவுளின் 
அவதோரங்ேமளக் கூறக் ஜேட்டிருக்ேிஜறோம். 
 
11. ஏேோதசி என்றோல் பதிசனோன்றோம் நோள் ஏக் என்றோல் ஒன்று தஸ் என்றோல் பத்து 
இரண்டின் கூட்டுத் சதோமே பதிசனோன்று. 
 
12. துவோதசி என்றோல் பன்னிரண்டோம் நோள் ஜதோ/துவி என்றோல் இரண்டு தஸ் என்றோல் 
பத்து எனஜவ இதன் கூட்டுத்சதோமே பன்னிரண்டு ஆகும். 
 
13. திரிஜயோதசி என்றோல் பதிமூன்றோம் நோள் திரி என்றோல் மூன்று + தஸ் என்றோல் பத்து 
ஆேப் பதிமூன்று. 
 
14. சதுர்த்தசி என்றோல் பதினோன்ேோம் நோள் சதுர் (சதுரம்) என்றோல் நோன்கு அத்ஜதோடு தஸ் 
என்ற பத்து ஜசர்த்தோல் பதினோன்கு என ஆகும். 
   
 
 

பிரதம திதியில்:- அதிபதி :- அக்னி பேவோன்  

துதிமய திதியில்:-அதிபதி :- துவஷ்டோ ஜதவமத  

திருதிமய திதி:- அதிபதி  :- போர்வதி 
சதுர்த்தி திதி:- அதிபதி    :- ே நோதன் [விநோயேர்]  
 பஞ்சமி திதி:- அதிபதி    :- சர்ப்பம் 

சஷ்டி திதி:- அதிபதி      :-முருேன் 

சப்தமி திதி:- அதிபதி     :- சூரியன்  

அஷ்டமி திதி:- அதிபதி   :- சிவசபருமோன்  

நவமி திதி:- அதிபதி      :-போரோசக்தி  
தசமி திதி:- அதிபதி      :- ஆதிஜசஷன் 

ஏேோதசி திதி:- அதிபதி    :- தர்ம ஜதவமத 

 துவோதசி திதி:- அதிபதி   :- விஷ்ணு  

 திரஜயோதசி திதி:- அதிபதி :- மன்மதன்  

சதுர்தசி திதி:- அதிபதி    :- ேலிபுருஷன் 

 
 

திதியில் இருந்து பிறந்ததுதோன் ஜததி 
 

வோனசவளியில் சூரியனுக்கும், சந்திரனுக்கும் உள்ள தூரத்மதச் சசோல்வதுதோன் திதி 
 

விரதங்ேள் இருப்பவர்ேள், இமறவனுக்கு அபிஜஷேம் சசய்பவர்ேள் இந்தத் திதி 
போர்த்துத்தோன் சசய்வோர்ேள் 
 

அஜதஜபோல் புதுக் ேணக்குப் ஜபோடுபவர்ேள் அதிேம்  விரும்புவது தசமித் திதி 
 

3. திருமணம்,  இடம் வோங்குவது ஜபோனற சுப ேோரியங்ேமளச் சசய்பவர்ேள் 
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அஷ்டமி, நவமி திதியில் சசய்வதில்மல. 
 

4. ஒரு மனிதனின் மரணத்மத திதிமய மவத்துதோன் குறிப்பிடுவோர்ேள். 
ஒருவன் ஐப்பசி  மோதம் வளர்பிமற நவமி திதியில் ேோலமோனோல், ஒரு ஆண்டு ேழித்து 
அல்லது வருடோ வருடம் அவனது சந்ததியினர்அஜத ஐப்பசி மோதம் வளர்பிமற நவமி 
திதியில் தோன் அவனுக்கு நிமனவுச் சடங்குேமளச் சசய்வோர்ேள்.ேிரோமங்ேளில் 
தங்ேள் வடீ்டில் பமடயல் ஜபோடுவோர்ேள். இதுஜபோன்று இன்னும் பல பழக்ேங்ேள் 
இந்தத் திதிமய மவத்துப் பல சமூேங்ேளில் பலவிதமோே உள்ளது. 
  
 
  

 நட்சத்திரம் என்பது அஸ்வினி முதல் ஜரவதி வமரயுள்ள 27 நட்சத்திரங்ேள். பூமிமய 
சுற்றி சந்திரன் சசல்லும் போமதயில் எந்த நட்சத்திரம் உள்ளஜதோ அதுதோன் 
அன்மறய ந்ட்சத்திரம். 27 நோட்ேளில் சந்திரன் வோனசவளியில் ஒரு சுற்மற முடித்துவிட்டு 
அடுத்த சுற்மற அரம்பித்துவிடும் 

 

தினசரி ஒரு நட்சத்திரம் என்பதோல் ஒவ்சவோரு நோளும் சந்திரமன மவத்துப் 
பிறந்த நட்சத்திரம் மோறும், அஜதஜபோல 2.25 நோட்ேளுக்கு ஒருமுமற பிறந்த 
ரோசியும் மோறும். 
சமோத்தம் இருக்ேிற 27 நட்சத்திரங்ேமளப் பற்றி நோம் ஏற்ேனஜவ போர்த்து இருக்ேிஜறோம்.. 
இல்மலயோ? 

 
 

ேரணம் - என்பது திதியில் போதி தூரத்மதக் குறிக்கும்.  
ேரணங்ேள் சமோத்தம் 11-ஆகும். அமவயோவன:  
 

1. பவ,   

2. போலவ,   

3. சேலவ,   

4. மததூமல,   

5. ேரமச,   

6. வணிமச,   

7. பத்தமர,   

8. சகுனி,   
9. சதுஷ்போதம்,    

10.  நோேவம்,   

11. ேிம்ஸ்துக்னம். 
 

வோனசவளியில் ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்தில் இருந்து சூரியனும், சந்திரனும் சசல்ேிற 
சமோத்த தூரத்மதக் குறிப்பது ஜயோேம்.  

  
 
  

1.34 ேோரஜேோ போவ நோஸ்தி 
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நோம் ஏற்ேனஜவ - பன்னிரண்டு வடீுேமளப் பற்றி , போடம் போர்த்ஜதோஜம, ...அந்த ,  அந்த 
வடீுேளுக்கு ேோரேத்துவம் சபரும் ேிரேங்ேமளப் பற்றி கூறி இருந்ஜதன்... ஞோபேம் 
இருக்ேிறதோ? 

  
 

  

உதோரணத்திற்கு - ஏழோம் வடீு - ேளத்திர ஸ்தோனம் - ேோரேம் சபறுவது -சுக்ேிரன். 
ஐந்தோம் வடீு - குழந்மதேள் ஸ்தோனம் - ேோரேம் சபறுவது  - குரு . 
 

ேசரக்டோ ?  இந்த ஏழு ேிரேங்ேளுஜம, தனது  ேோரேம்   சபறும் இடங்ேளில்நின்றோல் - 
சசோதப்பி விடுேிறோர்ேள். அவர்ேள் ஜவமல போர்ப்பஜத இல்மல.  
தனியோே நின்றோல் , சவகு நிச்சயமோே சசோதப்பல். மற்ற ேிரேங்ேளுடன் இமணந்து 
இருப்பது - பரவோ இல்மல. 
 
அதோவது - எந்த லக்ேினமோே இருந்தோலும், ஏழில் - சுக்ேிரன் தனித்து 
இருந்தோல், அவர்ேளுக்கு திருமண விஷயம் , அவ்வளவு எளிதோே இருப்பது இல்மல. 
நிமறய ஜபருக்கு திருமணஜம நடப்பது இல்மல. அல்லது சவகு தோமத திருமணம்... 
முமறப்படி திருமணம் சசய்து குடித்தனம் நடத்த முடியோத நிமல 
இப்படி..தவறி, விதி விலக்ேோய்  நடந்தோலும் - ேல்யோணம் பண்ணியும் பிரஜயோ னம் 
இல்லோத நிமலமம.  இப்படி.... 
 
அமதப் ஜபோலஜவ ,  ஐந்தோம் வடீ்டில் - குரு தனித்து நின்றோல் - அவர்ேளுக்கு -குழந்மத 
போக்ேியம் இருப்பது இல்மல. ஆேோ , பிரமோதம், ஐந்தில் குரு - நல்லோபக்ேோவோ - 
திரிஜேோண ஸ்தோனத்தில் இருக்ேிறோர் என அவசரப் பட்டு விடோதீர்ேள்..  
 
இதற்க்கு சபயர் தோன் ேோரஜேோ போவ நோஸ்தி ....  
 
இமதக் கூட நிமறய ஜ ோதிடர்ேள் சதரிந்து மவத்து இருக்ேிறோர்ேள்.. 
ஆனோல் ,நோம் அடுத்து போர்க்ே விருக்கும் விஷயம் - நிமறய ஜபருக்கு சதரிஞ்சு 
இருக்ேவோய்ப்பு இல்மல என்பது என் அனுபவம்... 
 
எந்த ஒரு விஷயமும் சதரிஞ்சுக்ேிட சரண்டு வமே இருக்கு. -- ஒன்னு 
உங்ேளுக்கு சசோல்லிக் சேோடுக்ேிற குரு - பக்ேோவோ , சவளிப்பமடயோ சசோல்லிக் 
சேோடுக்ேிறவரோ இருக்ேணும். ... இல்மலயோ , உங்ேளுக்கு இயல்போ இருக்ேிற 
ஆர்வம் , உங்ே ஜதடுதல் ... உங்ேளுக்கு நிமறய விஷய ஞோனத்மதக் சேோடுக்கும். 
 
 
1.35 ஜேந்திரோதிபத்திய ஜதோஷம்  பற்றி : 
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சுப ேிரேங்ேள் - ஜேந்திர அதிபதிேளோே இருந்து  , ஜேந்திரங்ேளிஜலஜய நிற்ே -அவரோலும் 
ஒன்றும் பிரஜயோ னம் இல்மல என்ேிறது விதி.. இது எல்லோேிரேங்ேளுக்கும் இல்மல. 
முழுக்ே , முழுக்ே சுப ேிரேங்ேளுக்கு மட்டுஜம. 

இயல்பிஜலஜய - அசுப ேிரேங்ேளோன - சசவ்வோய் , சனி, சூரியன் , ஜதய்பிமறசந்திரன், தீய 
ேிரேங்ேளுடன் ஜசர்ந்தோல் அசுப ேிரேமோன புதன் , ரோகு , ஜேது  -ஆேிஜயோர் ஜேந்திரங்ேளில் 
நின்றோல் - ஜதோஷமில்மல. 
 

எனஜவ , ஜேந்திரோதிபத்திய ஜதோஷம் சபறும் ேிரேங்ேள் - குரு, சுக்ேிரன் ,வளர்பிமற 
சந்திரன், தனியோே நிற்கும் புதன். 
இவர்ேள் , ஜவறு ேிரேங்ேளுடன் இமணந்து - ஜேந்திரத்தில் இருந்தோல் , பரவோ இல்மல. 
தனிஜய நிற்ே கூடோது.  
 
1.36 போதேோதிபத்யம், போதேோதிபதி - விளக்ேம். 
 
 
ஜமஷம் , ேடேம் , துலோம் , மேரம் ஆேிய லக்னங்ேளுக்கு - 11 ஆம் வடீு மற்றும் அதன் 
அதிபதி போதேோதிபதி ஆகும். 
 
ரிஷபம் , சிம்மம் , விருச்சிேம் , கும்பம் ஆேிய லக்னங்ேளுக்கு - 
9ஆம் வடீு மற்றும் அதன் அதிபதி போதேோதிபதி ஆகும். 
 
மிதுனம் , ேன்னி , தனுசு , மீனம் ஆேிய லக்னங்ேளுக்கு - 
7 ஆம் வடீுமற்றும் அதன் அதிபதி போதேோதிபதி ஆகும். 
 
போதேோதிபதி பலம் வோய்ந்த எந்த போவங்ேளில் இருக்ேிறோஜரோ அந்த 
போவங்ேளில் உருவோகும் பலன்ேளில் போதேத்மத சசய்வர் .ஜமலும் போதேோதிபதி எந்த 
இடத்மத போர்க்ேிறோஜரோ அந்த இடத்தின் பலன்ேளும் போதிக்ேப்படும்   இந்த போதேோதிபதி 
தீமமயோன பலன்ேமள தமது தசோ புக்தி ேோலங்ேளில் தருவோர்.  போதேோதிபதிமய விட 
போதே ஸ்தோனத்தில் அமரும் ேிரேம் அதிே போதேத்மத தரும் என்பது ஜ ோதிட விதி. 
 
 
1.37 போதேோதிபதி/ ைோரேோதிபதி/ ஜயோேோதிபதி தகச 
 
              
போதேோதிபதி தமச நடேின்றது அப்சபோழுது அவனுக்கு போதேமோன சசயல்ேள் 
நடக்கும். அவமன அதிேம் துன்பபட மவக்கும். 
            
இஜத ஜபோல் போர்த்தோல் மோரேோதிபதி தமச எப்படி இருக்கும்?  
இந்த ேோலங்ேளில் மரணம் அல்லது மரணத்திற்கு ஒப்போன ேண்டங்ேள்வரும். 
 
அஜத ஜபோல் தோன், ஒருவனுக்கு ஜயோேோதிபதி தமச நடக்கும் ஜபோது,அமனத்து வசதிேளும் 
வந்து ஜசரும். 
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1.38 ஜபோதேன்/ ஜவதேன்/  போசேன்/ ேோரேன்  

தமசயின் ேோரே பலன்ேள் 

 தமச ஜபோதேன் ஜவதேன் போசேன்    ேோரேன் 

      

1 சூரியதமச சசவ்வோய் சுக்ேிரன் சனி    குரு 

2 சந்திரதமச சசவ்வோய் சூரியன் சுக்ேிரன்     சனி 
3 சசவ்வோய் தமச சந்திரன் புதன் சூரியன்      சனி 
4 குரு தமச சசவ்வோய் சூரியன் சனி   சந்திரன் 

5 சுக்ேிரன் தமச குரு சனி புதன்    சூரியன் 

6 சனி தமச சந்திரன் சசவ்வோய் சுக்ேிரன்     குரு 

7 புதன் தமச குரு சசவ்வோய் சுக்ேிரன்  சுக்ேிரன் 

 
ஜபோதேன் :   தனது தமசேளில் வரும் புத்திேளில் தனது பலமனக் சேோடுக்கும். 
ஜவதேன் : போவத்தின் பலமன மோறுபடச் சசய்யும். [ நன்மம தருவதில்மல] 
போசேன் : போவத்தின் பலன் ேிமடக்ே உதவி சசய்யும். 
ேோரேன்: சம்போதித்த சபோருமள ேிமடக்ே உதவி சசய்யும். 
 
1.39 சந்திரோஷ்டைம் 
 
சந்திரன் இருக்கும் நட்சத்திரத்மத மவத்துத்தோன் பிறந்தநோள் சேோண்டோடுேிஜறோம்.  
சந்திரன் இருக்கும் நட்சத்திரம் மூலம்தோன் திருமணப் சபோருத்தம் போர்க்ேிஜறோம். 
சந்திரன் இருக்கும் நட்சத்திரத்மத மவத்துத்தோன் ஒருவருக்கு முதல் தமச எது என்று 
ேணிக்ேிஜறோம். 
சந்திரன் இருக்கும் ரோசிப்படிதோன் ஜேோச்சோர பலன்ேமளப் போர்க்ேிஜறோம். 
சந்திரன் இருக்கும் நட்சத்திரத்மத சசோல்லித்தோன் ஜேோயிலில் அர்ச்சமன, வழிபோடுேள் 
சசய்ேிஜறோம். 
இத்தமேய முக்ேியத்துவம் சபற்ற சந்திரன் மூலம் நமக்கு ஜயோேங்ேள், அவஜயோேங்ேள், 
தமடேள் ஏற்படுேின்றன. அந்த  வமேயோன இமடயூறுேளில் ஒவ்சவோரு மோதமும் 
சந்திரனோல் ஏற்படும் ஜதோஷங்ேளில் ‘சந்திரோஷ்டமம்’ ஒன்று. 
   
 
நீங்ேள் பிறந்த ரோசிக்கு எட்டோமிடமோன அஷ்டமஸ்தோனத்தில் சந்திரன் வருமோனோல், 
அமதஜய  சந்திரோஷ்டமம் என்ேிஜறோம்.  சந்திரன்+அஷ்டமம்= சந்திரோஷ்டமம். சந்திரன் 
உங்ேள் ரோசிக்கு எட்டோம் இடத்தில் இருக்கும் இரண்ஜடேோல் 
நோட்ேமளத்தோன்  ‘சந்திரோஷ்டம’ ேோலம் என்ேிஜறோம். அதிலும் குறிப்போே நீங்ேள் பிறந்த 
நட்சத்திரத்திற்கு 17வது நட்சத்திரத்தில் சந்திரன் சஞ் சோரம் சசய்யும் ேோலம்தோன் 
சந்திரோஷ்டமம் ஆகும். சபோதுவோே எட்டோம் இடம் என்பது சில தமடேள், 
மனச்சங்ேடங்ேள்,  இமடயூறுேள் ஜபோன்றவற்மற ஏற்படுத்தும் இடமோகும். ஜமலும் 
சந்திரன் எட்டோம் இடத்தில் இருந்து ஜநர் போர்மவயோே  தனம், குடும்பம், 
வோக்குஸ்தோனமோன இரண்டோம் இடத்மத போர்ப்பதோல் அந்த ஸ்தோன அமமப்புேளும் 
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போதிப்பமடேின்றன.  
 
ஆமேயோல் இந்த சந்திரோஷ்டம தினத்தன்று முக்ேிய சுபேோரியங்ேமள சசய்ய 
மோட்டோர்ேள். மணமேன், மணமேள் ஆேிய  இருவருக்கும் சந்திரோஷ்டம் இல்லோத 
நோளில்தோன் திருமண முகூர்த்தம் மவப்போர்ேள். போல் ேோய்ச்சுதல், ேிரேப் 
பிரஜவசம்,  வமளேோப்பு ஜபோன்ற நிேழ்ச்சிேளுக்கும் சந்திரோஷ்டமத்மத தவிர்த்து 
விடுவோர்ேள். புதிய முயற்சிேள் சசய்ய மோட்டோர்ேள்,  புதிய ஒப்பந்தங்ேமள தவிர்த்து 
விடுவோர்ேள். முக்ேிய ஜபச்சுவோர்த்மதேளிலும் ஈடுபட மோட்டோர்ேள். குடும்ப 
விஷயங்ேமள யும் ஜபச மோட்டோர்ேள். ஏசனன்றோல் சந்திரோஷ்டம தினத்தன்று 
சந்திரனோல் நம் மனதில் சில மோற்றங்ேள் உண்டோேின்றன.   
 
எதிர்மமறயோன எண்ணங்ேள் ஜதோன்றுேின்றன ஏசனன்றோல் சந்திரன் மஜனோேோரேன், 
மனமத ஆள்பவன். ஆமேயோல் நம்  எண்ணங்ேளிலும் ேருத்துேளிலும் நிதோனமற்ற 
நிமல உண்டோகும் என ஜ ோதிட சோஸ்திரம் கூறுேிறது. சந்திரன் ச னன  ோதேத்தில் 
லக்னத்திற்கு 6, 8, 12 ஆேிய இடங்ேளில் மமறந்து இருந்தோலும் உச்சம், ஆட்சி, 
நீச்சம் ஜபோன்ற அமமப்புேளில் இருந்தோலும் சந்திரோஷ்டமத்தோல் சேடு பலன்ேள் 
ஏற்படுவதில்மல என சில ஜ ோதிட நூல்ேளில்  சதரிவிக்ேப்பட்டுள்ளது. 
சந்திரன் இருக்கும் இடம் சந்திரன் தினக்ஜேோள் ஆகும்.  
 
ஜவேமோே சுற்றும் இந்த ேிரேம் முப்பது நோட்ேளில் (ஒரு மோதத்தில்) 12 ரோசிேமள 
ேடந்துவிடும். இப்படி ேடக்கும்ஜபோது தினசரி சந்திரன் இருக்கும் இடத்மத சபோறுத்து நம் 
குணோதிசயங்ேள் ஜவறுபடுேிறது, அஜத  ஜநரத்தில் லோப-நஷ்டங்ேள்,  நிமற-குமறேள் 
ஏற்படுேின்றன. நம் ரோசிக்கு சந்திரன் எங்சேங்கு வரும்ஜபோது என்சனன்ன  பலன்ேள் 
ஏற்படும்? 
சந்திரன் நோம் பிறந்த ரோசியில் இருக்கும்ஜபோது: மனம் அமல போயும், சிந்தமன 
அதிேரிக்கும். ஞோபே மறதி உண்டோேலோம். இரண்டோம் இடத்தில் இருக்கும்ஜபோது: 
பணவரவுக்கு வோய்ப்புண்டு. ஜபச்சில் நளினமிருக்கும். ேவிஞர்ேளுக்கு ேற்பமன வளம் 
மிகும். 
 
மூன்றோம் இடத்தில் இருக்கும்ஜபோது: சமஜயோசிதமோே சசயல்படுதல், சஜேோதர ஆதரவு, 
அவசிய சசலவுேள். நோன்ேோம் இடத்தில் இருக்கும்ஜபோது: பயணங்ேள், மனமேிழ்ச்சி, 
உற்சோேம், தோய்வழி ஆதரவு. 
 
ஐந்தோம் இடத்தில் இருக்கும்ஜபோது: ஆன்மிே பயணங்ேள், சதய்வ பக்தி, நல்ல 
எண்ணங்ேள், சதளிந்த மனம். தோய் மோமன்  ஆதரவு. 
 
ஆறோம் இடத்தில் இருக்கும்ஜபோது: ஜேோபதோபங்ேள், எரிச்சல், சடன்ஷன். வணீ் 
விரயங்ேள். மறதி, நஷ்டங்ேள். 
 
ஏழோம் இடத்தில் இருக்கும்ஜபோது: ேோதல் நளினங்ேள், பயணங்ேள், சுற்றுலோக்ேள், 
குதூேலம். சபண்ேளோல் லோபம், மேிழ்ச்சி. 
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எட்டோம் இடத்தில் இருக்கும்ஜபோது: இமதத்தோன் சந்திரோஷ்டமம் என்று சசோல்ேிஜறோம். 
இந்நோளில் சமௌனம் ேோத்தல் நல்லது. தியோனம் ஜமற்சேோள்ளலோம். ஜேோயிலுக்குச் 
சசன்று வரலோம். 
 
ஒன்பதோம் இடத்தில் இருக்கும்ஜபோது: ேோரிய சவற்றி, சுபசசய்தி, ஆலய தரிசனம். 
 
பத்தோம் இடத்தில் இருக்கும்ஜபோது: பயணங்ேள், நிமற-குமறேள், பண வரவு, அமலச்சல், 
உடல் உபோமதேள். 
 
பதிசனோன்றோம் இடத்தில் இருக்கும்ஜபோது: சதோட்டது துலங்கும், சபோருள் ஜசர்க்மே, 
மூத்த சஜேோதரரோல் உதவி, மன  அமமதி, தரும சிந்தமன. 
 
பன்னிரண்டோம் இடத்தில் இருக்கும்ஜபோது: வணீ் விரயங்ேள், சடன்ஷன், மறதி, 
மேப்சபோருள் இழப்பு, உடல் உபோமதேள். 
 
17ம் நட்சத்திரத்துக்கு வரும் சந்திரன் 
 
உங்ேளுக்குரிய சந்திரோஷ்டம நோட்ேமள எளிதில் அறிந்துசேோள்ள உதவும் பட்டியல் 
ேீஜழ சேோடுக்ேப்பட்டுள்ளது. உங்ேள்  நட்சத்திரத்திற்கு 17வது நட்சத்திரத்தில் சந்திரன் 
வரும் நோஜள, சந்திரோஷ்டம தினமோகும். உங்ேள் பிறந்த நட்சத்திரத்திற்கு சந்திரோஷ்டம 
நட்சத்திரம் தரப்பட்டுள்ளது. அந்தக் குறிப்பிட்ட நட்சத்திர நோளில் நிதோனமோேவும் 
ேவனமோேவும் இருப்பது நலம் தரும். 
 
பிறந்த நட்சத்திரம் சந்திரோஷ்டை நட்சத்திரம் 
 
அஸ்வினி   - அனுஷம் 
பரணி      -  ஜேட்மட 
ேிருத்திமே  - மூலம் 
ஜரோேிணி    - பூரோடம் 
மிருேசீரிஷம்-உத்திரோடம் 
திருவோதிமர -திருஜவோணம் 
புனர்பூசம்    - அவிட்டம் 
பூசம்        - சதயம் 
ஆயில்யம்   - பூரட்டோதி 
மேம்        - உத்திரட்டோதி 
பூரம்        - ஜரவதி 
உத்திரம்     - அஸ்வினி 
அஸ்தம்     - பரணி 
சித்திமர     - ேிருத்திமே 
சுவோதி       - ஜரோேிணி 
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விசோேம்    - மிருேசீரிஷம் 
அனுஷம்    - திருவோதிமர 
ஜேட்மட     - புனர்பூசம் 
மூலம்       - பூசம் 
பூரோடம்      - ஆயில்யம் 
உத்திரோடம்  - மேம் 
திருஜவோணம்- பூரம் 
அவிட்டம்    - உத்திரம் 
சதயம்       - அஸ்தம் 
பூரட்டோதி     - சித்திமர 
உத்திரட்டோதி -சுவோதி 
ஜரவதி       - விசோேம் 

1.40 ஜ ோதிடத்தில் விதி, ைதி, ேதி  
 
 
விதி என்பது இலக்ேினம். மதி என்பது சந்திரன் நிற்கும் ரோசி. ேதி என்பது சூரியன் நிற்கும் 
ரோசி என்று எடுத்துக்சேோள்ளப்படுேிறது. ஜமலும் இலக்ேினம் சந்திரன் சூரியன் 
இம்மூன்றில் எது வலுவோே இருக்ேிறஜதோ அமத அடிப்பமடயோே 
மவத்துத்தோன் பலன்ேள் நிர்ணயம் சசய்யயப்பட ஜவண்டும் என்று கூறப்படுேிறது. 
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ஓம் நமசிேொய ; குரு தட்சைொமூர்த்தியொய நமக 

 

எல்வலொருணடய  ொதகத்திவலயும், லக்கிைம் , ( ல) , அப்படின்னு வபொட்டிருப்பொங்க. அதுதொன் அந்த 
 ொதகருக்கு - முதல் ேடீு. எந்த ேடீ்டில் சந்திரன் இருக்கிைவதொ, அது அேரது ரொசி. 

இன்ணைக்கு நணடமுணைவல யொருக்கும் அேங்க லக்கிைம் என்ை னு ததரியொது. ரொசி ஓரளவுக்கு 
எல்லொருக்கும் ததரிஞ்சு இருக்கும். லக்கிைம் அப்படின்னு வபச்சு எடுத்தொவல, அேருக்கு ஓரளவு 
 ொதகம் பத்தி ததரிஞ்சு இருக்கும் னு நம்பலொம். 

எந்த ஒரு  ொதகருக்கும், அேரது லக்கிைம் தொன் , முதல் முக்கியமொை புள்ளி. லக்கிைம் ததரியணல , 

இல்ணல தப்பு ைொ, தமொத்த பலன்களுவம தப்பொ தொன் வபொகும். அணதப் பற்ைி , நொம் அப்புைமொ 
பொர்க்கலொம். 

ரொசி அதிபதிகள் 

------------------------- 

கீவே தகொடுக்கப் பட்டுள்ள ேடீுகணளப் பொருங்கள். 

வமஷம், ேிருச்சிகம் - தசவ்ேொய்க்கு தசொந்த ேடீுகள். 
ரிஷபம் , துலொம் - அதிபதி - சுக்கிரன். 
மிதுைம், கன்ைி - அதிபதி - புதன் 

கடகம் - அதிபதி - சந்திரன்  

சிம்மம் - அதிபதி - சூரியன் 

தனுசு , மீைம் - அதிபதி - குரு 

மகரம் , கும்பம் - அதிபதி - சைி 

ரொகு, வகதுக்கு தசொந்த ேடீுகள் இல்ணல. எந்த கட்டத்தில் இருக்கிைொர்கவளொ , அதுவே அேர்களுக்கு 
ேடீுகள் . 

சரி, எதற்கு இந்த தசொந்த ேடீுகள். நீங்கள் உங்கள் ேடீ்டில் இருந்தொல் என்ை தசய்ேரீ்கள்? நீங்க 
தொவை ரொ ொ.. முழு பலத்துடன் இந்த கிரகங்கள் - தசொந்த ேடீ்டில் இருக்கும்வபொது இயங்கும். இந்த 
ேடீுகளுக்கு ஆட்சி ேடீுகள் என்று தபயர். 

சொதரைமொ ஒரு கிரகத்துக்கு - சக்தி ஒரு மடங்கு ைொ, ஆட்சி ஸ்தொைங்களில் மூன்று மடங்கு 
சக்தியுடன் இருக்கும். 

அணதப் வபொல , சில ேடீுகள் - அந்த கிரகங்களுக்கு - உச்ச பலம் , நீச பலம் என்றும் இருக்கிைது. 
உச்ச ேடீுகளில் அந்த கிரகங்கள் - ஐந்து மடங்கு பலத்துடன் இருக்கும். நீச ேடீுகளில் , பலம் இேந்து 
பரிதொபமொக இருக்கும். 

இணதப் வபொல, ஒவ்தேொரு இடமும் , ஒவ்தேொரு கிரகத்திற்கு , நட்பு, பணக, சமம் என்று மூன்று 
பண்புகளுடன் இருக்கும். நம்ம ேடீ்டுக்கு பக்கத்து ேடீ்டுக்கொரங்க கிட்வட , நொம இருப்வபொம் இல்வல.. 
ஒருத்தணரப் பிடிக்கும். ஒருத்தணர பிடிக்கொது.. அந்த மொதிரி.. 
அணே எப்படி னு பொர்க்க கீவே உள்ள அட்டேணைணயப் பொருங்க. 

இணத நீங்கள் கண்டிப்பொக , உங்கள் மைதில் நன்ைொக பதிய ணேத்துக் தகொள்ளுங்கள். 
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சூரியன் - வமஷத்தில் உச்சம் எைில், அதற்கு வநர் ஏேொம் ேடீ்டில் நீசம் ஆகும். 
இணதப் வபொல ஒவ்தேொரு கிரகத்திற்கும் தபொருந்தும். கீவே பொருங்க. 

நல்லொ புரியுதுங்களொ? இததல்லொம் அடிப்பணட பொடங்கள். இது எல்லொம் உங்களுக்கு எப்பவும் finger 

tips தல இருக்கணும். இது பின்ைொவல உங்களுக்கு தரொம்ப உபவயொகமொ இருக்கும். 

 

 

எந்த ஒரு  ொதக கட்டத்திலும் - 12 கட்டங்கள் இருக்கும். இணே 12 ேடீுகள் என்பர். 12 ரொசிகள்என்று 
எடுத்துக் தகொள்ளுங்கள். 

வமலிருந்து இடதுணகப் பக்கத்திலிருந்து - இரண்டொம் கட்டத்ணத பொருங்கள். அணத முதல் ேடீு என்று 
தகொள்ளுங்கள். இப்வபொது கடிகொரச் சுற்றுப்படி 1 , 2 , 3 என்று குைியுங்கள். தமொத்தம் 12 ேடீுகள் ேரும். 
ஒவ்தேொரு ேடீ்டிற்கும் 30 டிகிரி . தமொத்தம் 360 டிகிரி. இதனுடன் ஒரு சுற்று முடியும். ஒரு பொதம் 
3,20 டிகிரி ஒருநட்சத்திரம் 13,20டிகிரி. 

தமொத்தம் 27 நட்சத்திரங்கள் உள்ளை. ஒவ்தேொரு நட்சத்திரத்திற்க்கும் - 4 பொதங்கள் உள்ளை. ஆக 
தமொத்தம் 27 x 4 = 108 நட்சத்திர பொதங்கள் . ஒவ்தேொரு ேடீ்டிற்க்கும் 9 பொதங்கள் எை , 108 நட்சத்திரக் 
கொல்கள் - 12 ேடீ்டில் அமர்ந்திருக்கும். 

முதல் ேடீொை - வமஷத்தில் - அஸ்ேிைி ( 4 பொதங்கள் ) , பரைி ( 4 பொதங்கள் ), கொர்த்திணக (1 பொதம் 
மட்டும் ) , ஆக தமொத்தம் - 9 பொதங்கள் இருக்கும். 

கொர்த்திணக நட்சத்திரத்தில் இருக்கும் , மீதி 3 பொதங்கள் - ரிஷபத்தில் இருக்கும். வரொஹிைி ( 4 

பொதங்கள் ) , மிருக சீரிஷத்தில் 2 பொதங்கள் மட்டும் ேரும். 
மிருக சீரிஷத்தில் ேரும் மீதி 2 பொதங்கள் - அடுத்த ரொசியொை மிதுைத்தில் ேரும். இணதப் வபொல - 
தமொத்தம் உள்ள 27 நட்சத்திரங்கணளயும் ேணகப் படுத்த வேண்டும்.. 

ரொசிகள் & நட்சத்திரங்கள் 

------------ ------------------------ 

வமஷம் - அசுேிைி, பரைி, கொர்த்தி ணக 1-ஆம் பொதம் முடிய 

ரிஷபம் - கொர்த்திணக 2-ஆம் பொதம் முதல், வரொகிைி, மிருகசிரிஷம் 2-ஆம்  

பொதம் முடிய 

மிதுைம் - மிருகசிரிஷம் 3-ஆம் பொதம் முதல், திருேொதிணர, புைர்பூசம்  

3-ஆம் பொதம் முடிய 

கடகம் - புைர்பூசம் 4-ஆம் பொதம், பூசம், ஆயில்யம் முடிய 

சிம்மம் - மகம், பூரம் உத்திரம் 1-ஆம் பொதம் முடிய 

கன்ைி - உத்திரம் 2-ஆம் பொதம் முதல் அஸ்தம், சித்திணர 2-ஆம் பொதம்  

முடிய 

துலொம் - சித்திணர 3-ஆம் பொதம் முதல், சுேொதி, ேிசொகம் 3-ஆம் பொதம்  

முடிய 
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ேிருச்சிகம் - ேிசொகம் 4-ஆம் பொதம் முதல், அனுஷம், வகட்ணட முடிய 

தனுசு - மூலம், பூரொடம், உத்திரம் 1-ஆம் பொதம் முடிய 

மகரம் - உத்திரொடம் 2-ஆம் பொதம் முதல், திருவேொைம், அேிட்டம் 2-ஆம்  

பொதம் முடிய 

கும்பம் - அேிட்டம் 3-ஆம் பொதம் முதல், சதயம், பூரட்டொதி 3-ஆம் பொதம்  

முடிய 

மீைம் - பூரட்டொதி 4-ஆம் பொதம் முதல், உத்திரட்டொதி, வரேதி முடிய 

எல்லொ நட்சத்திரங்களுக்கும் யொர் யொர் நட்சத்திர நொயகர்கள் னு பொர்ப்வபொம். 

வகது - அஸ்ேிைி, மகம், மூலம் 

சுக்கிரன் - பரைி, பூரம், பூரொடம், 

சூரியன் - கொர்த்திணக , உத்திரம், உத்திரொடம். 
சந்திரன் - வரொகிைி, ஹஸ்தம், திருவேொைம், 

தசவ்ேொய் - மிருக சீரிஷம் , சித்திணர, அேிட்டம் 

ரொகு - திருேொதிணர, சுேொதி , சதயம் 

குரு - புைர்பூசம், ேிசொகம் , பூரட்டொதி 
சைி - பூசம் , அனுஷம் , உத்திரட்டொதி 
புதன் - ஆயில்யம் , வகட்ணட, வரேதி 

இது எதுக்கொக இந்த ேரிணசனு வகளுங்க ..? 

நீங்க எந்த நட்சத்திரத்திவல பிைந்தொலும் - அந்த நட்சத்திர அதிபவரொட தணச தொன் - உங்களுக்கு 
முதல்தல ேரும்... அதன்பிைகு, அடுத்த அதிபர், .. இப்படி ேரிணசயொ ேந்து , திரும்ப முதல் தணச 
வகது, அப்புைம் சுக்கிரன், .. இப்படிவய வபொகும்.. 

நீங்க பிைந்த நட்சத்திரம் - சித்திணரனு ேச்சுக்வகொங்கவளன் - நீங்க , பிைந்ததும் - முதல்ல ேரும் 
தணச - தசவ்ேொய் தணச. அதன் பிைகு , ரொகு தணச , அப்புைம் - குரு , சைி , புதன் தணச ேரும். 
அதுக்கு அப்புைம் - வமவல வபொகணும் - வகது தணச , சுக்கிரன், சூரியன்... இப்படிவய ேரணும். 
ஒவ்தேொரு தணசயும் எத்தணை ேருஷம்னு பொர்ப்வபொம். 

வகது - 7 ேருடங்கள் 

சுக்கிரன் - 20 ேருடங்கள்  

சூரியன் - 6 ேருடங்கள் 

சந்திரன் - 10 ேருடங்கள் 

தசவ்ேொய் - 7 ேருடங்கள் 

ரொகு - 18 ேருடங்கள் 

குரு - 16 ேருடங்கள் 

சைி - 19 ேருடங்கள் 

புதன் - 17 ேருடங்கள் 

ஒரு சுற்று முடிய - 120 ேருஷங்கள் ஆகும். So , எல்லொருக்கும் , எல்லொ திணசயும் ேருேது இல்ணல. 
... உதொரைத்துக்கு , ஒருத்தருக்கு  ொதகத்திவல சுக்கிரன் - நல்ல நிணல தல இருக்கும் னு 
ணேச்சுக்குவேொம். ஆைொ , அேர் பிைந்தது கொர்த்திணக நட்சத்திரம் னு ணேச்சுக்வகொங்கவளன். அேரு, 

கிட்டத்தட்ட் - நூறு ேருஷம் முடிச்ச பிைகு தொன், சுக்கிர தணசணய பொர்க்க முடியும். நல்லொ 
இருந்தும், பிரவயொ ைம் இல்ணல. 

மனுஷன் தசஞ்ச பொே, புண்ைியத்துக்கு ஏற்ப , சரியொய் இந்த தணச நடக்கும். ..எப்படி எல்லொம் "தசக்" 
ணேக்கிைொங்க பொருங்க... 

ஒவ்தேொரு நட்சத்திரத்திற்க்கும் , நொன்கு பொதங்கள் இருக்கும். இல்ணலயொ? 

உதொரைத்திற்கு பிைந்த நட்சத்திரம் = = = திருவேொைம் 3 ஆம் பொதம் னு ணேச்சுக்வகொங்கவளன். 
அதைொவல, முதல்ல சந்திர தணச ேரும் இல்ணலயொ. தமொத்த ேருஷம் - 10 . கதரக்டொ? 

RangaRakes tamilnavarasam.com



So , ஒவ்தேொரு பொதத்திற்கும் - 2 1 /2 ேருடங்கள் ேரும். so , மீதி இருப்பது, ( 3 ஆம் பொதம், 4 ஆம் பொதம் 
மட்டுவம ) 5 ேருஷங்கள் இருக்கும். இதிவல , கர்ப்ப தசல் வபொக கேிவு இருப்பு பொர்க்கணும். அணத 
எப்படி பொர்க்கிைது னு, நொம தமதுேொ பொர்க்கலொம். இப்வபொவே தசொன்ைொ, தரொம்ப கஷ்டமொ பலீ் 
பண்ணுேஙீ்க.. ஒரு உதொரைத்திற்கு - கர்ப்ப தசல் இருப்பு. 6 மொதங்கள் னு எடுத்துக்கலொம். 

அதைொவல , அேர்  ொதகத்திவல - சந்திர தணச இருப்பு - 4 ேரு , 6 மொதங்கள், 0 நொட்கள் அப்படின்னு 
எழுதி இருப்பொங்க. 

இப்வபொ இன்தைொரு ேிஷயம் ஞொபகம் ணேச்சுக்வகொங்க. தமொத்தம் - 10 ேருடம் , சந்திரொ தணச ேருது 
இல்ணலயொ. ஒவ்தேொரு கிரகத்திற்கும் - புத்தி இருப்பு மொறுபடும். 
தமொத்தம் 9 கிரகம் இருக்கு. இல்ணலயொ.. 

சந்திர தணச , ேந்ததுைொ - முதல்வல - சந்திர புத்தி ேரும் (10 மொதங்கள் ) . அப்புைம் தசவ்ேொய் புத்தி( 
7 மொதங்கள் ) , அப்புைம் ரொகு புத்தி (18 மொதங்கள்) . ... தமொத்தமொ எல்லொம் கூட்டிைொ 10 ேருடங்கள் 
ேரும். 

புத்தி இருப்பு எப்படி பொர்க்கணும் னு ஒரு பொர்முலொ இருக்கு. 
புக்தி 
( B x C / A ) = ேருடங்கள் 

தமொத்த தணச இருப்பு : (A ) - 120 ேருடங்கள்  

தசொ கிரகத்வதொட தமொத்த ேருடங்கள் : (B)  

புத்தி பொர்க்க வேண்டிய கிரகத்வதொட இயல்பொை தணச ேருடங்கள் : (C ) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

சைி தணச - வகது புத்தி எவ்ேளவு னு பொர்க்கலொம்.? ( சிைிய தடஸ்ட் ..) 

சைி தணச தமொத்தம் எவ்ேளவு - 19 ேருஷம். B = 19 ; 

வகது வேொட இயல்பொை தணச = 7 ேருஷம் ; C = 7 

( 19 * 7 / 120 ) = 1 .108333 ேருதொ...? அணத அப்படிவய , மொதம் நொளொ மொத்திக்வகொங்க. 
நீங்க இணத 360 ஆவல தபருக்கிக்வகொங்க. = 399 ேருதொ. 13 மொதம் , 9 நொள் ேரும். 

(வ ொதிடப்படி, கைக்கு பண்ை ஈஸியொ , 1 ேரு = 360 நொட்கள் ; 1 மொதம் - 30 நொட்கள் னு 
எடுத்துக்வகொங்க.. ) 

பிைக்கும் வபொது , எந்த தணச , எந்த புக்தி இருப்பு னு ததளிேொ எழுதி இருப்பொங்க.. 
அந்த டீணடல் ததளிேொ இருந்தொத் தொன், உங்களுக்கு இப்வபொ நடப்பு தணச , புக்தி என்ைனு ததளிேொ 
கண்டு பிடிக்க இயலும். .... அது கண்டு பிடிச்சொத்தொன் , உங்களுக்கு என்ை பலன்கள் இப்வபொ ஏற்படும் 
னு கண்டு பிடிக்க இயலும்..... 

 

நேகிரகங்களில் - சுப கிரகங்கள் , பொே கிரகங்கள் என்று இரண்டு ேணக உள்ளைர். 
* குரு, சுக்கிரன், புதன் , சந்திரன் - சுப கிரகங்கள் 

* சூரியன், தசவ்ேொய், சைி, ரொகு, வகது - அசுப கிரகங்கள். 

சந்திரணைப் தபொறுத்தேணர - ேளர் பிணை சந்திரன் மட்டுவம , முழு சுபர் ஆேொர். வதய் பிணையில் 
இருந்தொல் , அேர் அவ்ேளவு நல்ல பலன்கணள தருேது இல்ணல. 

சரி, இப்வபொது இன்தைொரு ேிஷயமும் ததரிந்து தகொள்ளுங்கள். வமல தசொன்ைது தபொதுேொை ேிதி. 
தசவ்ேொய் , சைி எல்லொம் பொே கிரகங்கள் தொன். அதுவே உங்களுக்கு அேர்கள் இலக்கிை 
அதிபதிகளொய் இருந்தொல் , என்ை தசய்ேது..? உயிர் தகொடுப்பேர்கள் ஆயிற்வை. அேர்களுக்கு நல்லது 
தொன். ஆைொல் இந்த தீய கிரகங்களின் பொர்ணே படும் இடங்கள், நல்ல பலன்கணள தரொது..  
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ேளர் பிணை சந்திரன் , வதய் பிணை சந்திரன் என்று - ஒருேர்  ொதகத்ணதப் பொர்த்தொவல ததரிந்து 
தகொள்ள முடியும்.. எப்படி? 
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தமொத்தம் இருப்பது - 12 ரொசிகள். நம் தமிழ் மொதங்களும் - 12 . எதொேது லிங்க் இருப்பது வபொல 
ததரிகிைதொ? எஸ்.. யு ஆர் ணரட் . 
சித்திணர மொதம் தபொைந்தொவல - சூரியன் , வமஷம் ரொசிக்குள்வள ேர்ைொர் னு அர்த்தம். ணேகொசி தல - 
ரிஷபம். ஆைி யில் - மிதுைம் ... இப்படிவய ... பங்குைி - மொதத்தில் , மீைம் ரொசியில் சூரியன் 
இருப்பொர். 

 ொதகத்தில், சூரியன் இருக்கிை ரொசி இலிருந்து 1 முதல் ஏழு இடங்களில் இருந்தொல் ேளர்பிணை. ... 
எட்டில் இருந்து - 12 ேணர - வதய் பிணை.. இப்வபொ இன்தைொரு ேிஷயம் பிடிபடணுவம...!! அவத தொன்... 
சூரியனுக்கு 1 ஆம் இடத்தில் - அதொேது சூரியனும், சந்திரனும் - வசர்ந்து ஒவர ேடீ்டில் இருந்தொல் , 

அேர் அமொேொணசயிவலொ , அமொேொணசணய ஒட்டிவயொ பிைந்து இருப்பொர். அவத வபொல - சூரியனுக்கு 
வநர் எதிரில் - ஏேொம் ேடீ்டில் இருந்தொல் - தபௌர்ைமிணய ஒட்டி பிைந்து இருப்பொர். 

சித்திணர மொசம் - சூரியன் வமஷத்திவல ; அதுக்கு ஏேொம் ேடீு என்ை..? துலொம் - அங்வக சந்திரன் 
சித்திணர நட்சத்திரத் தில் இருக்கும்வபொது , தபௌர்ைமி யொ இருக்கும். 

நம்ம மைசிவல பதிஞ்ச சில நொட்கணளப் பொருங்க :  
ணேகொசி - ேிசொகம் ; ஆேைி - அேிட்டம் ; திருக் கொர்த்திணக ; மொர்கேி - திருேொதிணர ; ணதப் பூசம் ; 

மொசி -மகம் ..... இது எல்லொவம தபௌர்ைமி திைங்கள். இந்த திைங்களில் சந்திரனும், சூரியனும் - 
ஒன்ணை தயொன்று வநர் எதிர் வநொக்கி தழுேிக் தகொண்டு இருப்பொர்கள். 

ஒவ்தேொரு கிரகமும் - ஒவ்தேொரு ேடீ்டில் எத்தணை நொட்கள் இருக்கும் - ? எப்படி கைக்கு 
பொர்க்கிைது..? கீவே உள்ள அட்டேணைணயப் பொருங்க.. 

சூரியன் - ஒரு மொதம் - ஒரு ரொசி னு பொர்த்வதொம்.. தமொத்தம் 12 ேடீ்டுக்கும் , ஒரு ேருடம் ஆகுது. 
கீவே பூமி னு வபொட்டு இருக்வகொம் பொருங்க... 
அணத பன்ைி தரண்டொவல ேகுத்தொல் - ஒரு ேடீ்டுக்கு ேரும்.. 
சந்திரன் - ஒரு நொணளக்கு ஒரு நட்சத்திரம் - so , இதரண்வட கொல் நொளிலிருந்து - மூன்று நொள்கள் - 
ஒரு ரொசிக்கு. 
புதன் -( 88 / 12 ) - சுமொர் 7 நொள்கள் / ஒரு ரொசிக்கு  

தசவ்ேொய் - (687 /12 ) - சுமொர் 57 நொட்கள்  

குரு - ஒரு ரொசிக்கு சுமொர் - ஒரு ேருடம் 

சுக்கிரன் - சுமொர் - 20 நொட்கள் 

சைி - ரொசிக்கு - சுமொர் இரண்டணர ேருடங்கள் 

ரொகு - வகது - சுமொர் - ஒன்ைணர ேருடங்கள்.. 

ேக்கிரம் (ே) 
------------------------ 

 ொதகம் பொர்க்கிைப்வபொ , சில கிரகங்களுக்கு (ே) அப்படின்னு வபொட்டு இருப்பொங்க. அப்படிைொ ேக்கிரம் 
னு அர்த்தம். அதொேது முன்ைொவலவய வபொக வேண்டிய கிரகம் , தகொஞ்சம் பின்ைொவல சுத்த 
ஆரம்பிக்குதுன்னு தபொருள். பலன் அளிக்கும்  

சூரியனுக்கு 6 , 7 , 8 ஆம் இடங்களில் ேரும்வபொது - கிரகங்கள் (தபொதுேொ) ேக்கிரம் அணடயும். ரொகு, 

வகது, சந்திரன் தேிர எல்லொ கிரகங்களும் - ேக்கிரம் அணடயும். 

அதிசொரம் னு ஒன்னு இருக்கு. ேக்கிரத்துக்கு வநர் எதிர். அதொேது ஒரு இடத்திவல நிக்க வேண்டிய 
கிரகம் , இன்னும் ஸ்தடப் தொண்டி முன்ைொவல வபொகிைது. வபொை தடணே , கும்பத்திவல நிற்க 
வேண்டிய குரு - மீைத்துக்கு அதி சொரம் ஆைொர். திரும்ப கும்பத்துக்கு - சிைிது நொட்கள் 
ேக்கிரமொைொர். ... அப்வபொ சூரியனுக்கு 6 ,7 ,8 இடங்களில் இருந்திருப்பொர். 

எந்த ஒரு  ொதகத்திலும் ேக்கிரமணடந்த கிரகங்கள் முக்கித்துேம் தபறுகின்ைை. அணே வநர் 
சஞ்சொரத்தில் இருப்பணத ேிட ேக்கிர கதியில் பலம் தபற்று ேிளங்குகின்ைை. அந்த பலம் என்பது 
அபரிமிதமொை சுப பலன்கணளக் தகொடுப்பதொகவும் இருக்கலொம், பொப பலன்கணளக் தகொடுப்பதொகவும் 
இருக்கலொம். 
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இன்தைொன்று, எந்ததேொரு கிரகமும் தொன் வநர் சஞ்சொரத்தில் தகொடுக்கும் பலன்களுக்கு மொைொை 
பலன்கணள ேக்கிர கதியில் இருக்கும் வபொது தகொடுக்கும். இதன் மூலம் சுபர் அேருணடய இயல்ணப 
மொற்ைி பொப பலன்கள் தகொடுப்பொர்கள் என்வைொ அல்லது பொபர் சுப பலன்கணளக் தகொடுப்பொர்கள் 
என்வைொ அர்த்தமொகொது. சுபர் சுபரொகவேதொன் இருப்பொர். பொபர் பொபரொகவேதொன் இருப்பொர். ஆைொல் 
அேர்கள் தகொடுக்கக் கூடிய கொரகத்துே பலன்களில் மொறுதல் ஏற்படும். 

உதொரைமொக, ஒருேர்  ொதகத்தில் ேித்யொகொரகன் புதன் 7 அல்லது 8 சுய பரல்களுடன் சுபர் 
பொர்ணே/வசர்க்ணக தபற்று ேக்கிரமணடந்தொல் புதன் அந்த  ொதகருக்கு அதீத புத்திசொலித்தைத்ணதக் 
தகொடுப்பொர். அந்த புத்திணய அேர் நல்ல கொரியங்களுக்குப் பயன்படுத்துேொர். இந்த நிணலயில் புதன் 
பொப கிரக வசர்க்ணக தபற்ைொல் அதீத புத்திசொலித்தைம் இருக்கும். ஆைொல் அேர் அணத தீய 
கொரியங்களுக்கு பயன்படுத்துேொர். 

அவத வநரத்தில் 3 (சுய) பரல்களுக்கும் குணைேொக இருந்து ேக்கிரமணடந்தொல் மக்கொகவேொ, சலை 
புத்திக்கொரரொகவேொ, குேப்பமொை சிந்தணை உணடயேரொகவேொ இருப்பொர். பரல்களில் நிணல வமவல 
தசொல்லப்பட்ட எதுேொக இருந்தொலும் அதனுணடய பலன் unusual என்வபொவம, அந்த நிணலயில்தொன் 
இருக்கும். 

புதன்  ொதகத்தில் ேக்கிரமணடந்தேர்களில் வேறு ேணகயிைரும் இருக்கிைொர்கள். அேர்கள் 
ேித்தியொசமொக சிந்திக்கக் கூடியேர்களொக இருப்பொர்கள். நல்ல சிந்தணைகள் மைதில் வதொன்றும். 
ஆைொல் அணத சரியொை முணையில் எப்படி தேளிப்படுத்துேது என்பது ததரியொது. இடம், தபொருள், 

ஏேல் அைிந்து வபச வேண்டும் என்ை எண்ைம் வதொன்ைொது அல்லது அப்படி வபசத் ததரியொது. 
தன்ணை அதிபுத்திசொலி என்று நிணைத்துக் தகொள்ேொர்கள். தன் வபச்சொவலவய தைக்குத் தொவை ேணீ் 
பிரச்சிணைகணளத் வதடிக் தகொள்பேர்களொக இருப்பொர்கள். மற்ை கிரக நிணலகணளப் தபொருத்து அதிகம் 
வபசக் கூடியேர்களொக இருப்பொர்கள். அல்லது ேொணயத் திைந்து வபசவே அஞ்சுபேர்களொக 
இருப்பொர்கள். 

 

வ ொதிடம் பொர்க்கிை எல்வலொரும், பஞ்சொங்கம் ஒன்னு ேச்சு இருப்பொங்க.. இல்ணலயொ? 

பஞ்சொங்கம்ைொ என்ை? பஞ்சொங்கம்ைொ ஐந்து அங்கங்கள்னு அர்த்தம். 

அந்த ஐந்து அங்கங்கள்: 

1. ேொரம் / நொள்  

2. திதி  
3. நட்சத்திரம்  

4. வயொகம்  

5. கரைம் 

ஞொயிற்றுக்கிேணம முதல் சைிக்கிேணம ேணர உள்ள ஏழு நொட்கள்தொன் ேொரம். 
---------------------------------------------------------------------------------------------- 

திதி என்பது ேளர்பிணைப் பிரதணம முதல் தபள்ர்ைமி 
ேணர உள்ள பதிணைந்து நொட்களும், வதய்பிணைப் 

பிரதணம முதல் அமொேொணச ேணர உள்ள பதிணைந்து 

நொட்களும், அதொேது அந்த முப்பது நொட்களும் திதியொகும் 

திதியில் இருந்து பிைந்ததுதொன் வததி 

ேொைதேளியில் சூரியனுக்கும், சந்திரனுக்கும் உள்ள தூரத்ணதச் தசொல்ேதுதொன் திதி 

ேிரதங்கள் இருப்பேர்கள், இணைேனுக்கு அபிவஷகம் தசய்பேர்கள் இந்தத் திதி பொர்த்துத்தொன் 
தசய்ேொர்கள் 

அவதவபொல் புதுக் கைக்குப் வபொடுபேர்கள் அதிகம் ேிரும்புேது தசமித் திதி 

3. திருமைம், இடம் ேொங்குேது வபொைை சுப கொரியங்கணளச் தசய்பேர்கள் அஷ்டமி, நேமி திதியில் 
தசய்ேதில்ணல. 
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4. ஒரு மைிதைின் மரைத்ணத திதிணய ணேத்துதொன் குைிப்பிடுேொர்கள். ஒருேன் ஐப்பசி மொதம் 
ேளர்பிணை நேமி திதியில் கொலமொைொல், ஒரு ஆண்டு கேித்து அல்லது ேருடொ ேருடம் அேைது 
சந்ததியிைர்அவத ஐப்பசி மொதம் ேளர்பிணை நேமி திதியில் தொன் அேனுக்கு நிணைவுச் 
சடங்குகணளச் தசய்ேொர்கள்.கிரொமங்களில் தங்கள் ேடீ்டில் பணடயல் வபொடுேொர்கள். இதுவபொன்று 
இன்னும் பல பேக்கங்கள் இந்தத் திதிணய ணேத்துப் பல சமூகங்களில் பலேிதமொக உள்ளது. 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

நட்சத்திரம் என்பது அஸ்ேிைி முதல் வரேதி ேணரயுள்ள 27 நட்சத்திரங்கள். பூமிணய சுற்ைி சந்திரன் 
தசல்லும் பொணதயில் எந்த நட்சத்திரம் உள்ளவதொ அதுதொன் அன்ணைய ந்ட்சத்திரம். 27 நொட்களில் 
சந்திரன் ேொைதேளியில் ஒரு சுற்ணை முடித்துேிட்டு அடுத்த சுற்ணை அரம்பித்துேிடும் 

திைசரி ஒரு நட்சத்திரம் என்பதொல் ஒவ்தேொரு நொளும் சந்திரணை ணேத்துப் பிைந்த நட்சத்திரம் 
மொறும், அவதவபொல 2.25 நொட்களுக்கு ஒருமுணை பிைந்த ரொசியும் மொறும். 
தமொத்தம் இருக்கிை 27 நட்சத்திரங்கணளப் பற்ைி நொம் ஏற்கைவே பொர்த்து இருக்கிவைொம்.. இல்ணலயொ? 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

கரைம் - என்பது திதியில் பொதி தூரத்ணதக் குைிக்கும்.  
கரைங்கள் தமொத்தம் 11-ஆகும். அணேயொேை:1. பே, 2. பொலே, 3. தகலே, 4. ணததூணல, 5. கரணச, 6. 

ேைிணச, 7. பத்தணர, 8. சகுைி, 9. சதுஷ்பொதம், 10. நொகேம், 11. கிம்ஸ்துக்ைம். 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

ேொைதேளியில் ஒரு குைிப்பிட்ட இடத்தில் இருந்து சூரியனும், சந்திரனும் தசல்கிை தமொத்த 
தூரத்ணதக் குைிப்பது வயொகம். 

நல்ல நொளொ , இல்ணலயொ? னு வ ொசியணரப் பொர்த்து நொள் குைிக்கிைப்வபொ, இணத எல்லொம் பொர்த்துத் 
தொங்க தசொல்லணும். 

யொர் ேர்ைொங்கவளொ, அேருக்கு லக்கிைத்தில் இருந்து 9 ஆம் ேடீ்டுக்கு அதிபதி யொவரொ, அேருக்கு 
உரிய கிேணம வதர்ந்து எடுத்து , நல்ல வநரம் பொர்த்து தசொன்ைொ, சிைப்பொ இருக்கும். 

சில நொட்கணள கொலண்டரில் பொர்த்தொவல வபொட்டு இருப்பொர்கள் - சித்த வயொகம், மரை வயொகம், 

அமிர்த வயொகம் என்று... 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

சில கிேணமகளுடன் சில நட்சத்திரங்கள் வசரும்வபொது, அது ஒவ்ேொத நொளொகிேிடும். 

ஞொயிறு: அேிட்டம், கொர்த்திணக 

திங்கள் : அஸ்ேிைி, உத்திரொடம் 

தசவ்ேொய்: பூரட்டொதி, வரொகிைி, ேிசொகம், திருேொதிணர 

புதன் கிேணம: ஹஸ்தம் 

ேியொேக்கிேணம: கொர்த்திணக, திருேொதிணர, உத்திரம், சதயம், அனுஷம்  

தேள்ளிக்கிேணம: வரொகிைி , ஆயில்யம், மகம்,திருவேொைம்,  

சைிக்கிேணம: ஆயில்யம், பூரட்டொதி, சித்திணர, உத்திரம் 

வமற்கண்ட கிேணமகளில், குைிப்பிட்டுள்ள இந்த நட்சத்திரங்கள் வசர்ந்துேந்தொல் அன்று மரைவயொகம். 
மரைவயொகத்தன்று சுப கொரியங்கணளச் தசய்ய மொட்டொர்கள். 
அன்று தசய்யும் முக்கியமொை தசயல்கள் ேிருத்தி அணடயொது. 

உதொரைத்திற்கு, மரைவயொகத்தன்று நீங்கள் ஒரு இடத்ணத ேொங்குகிைரீ்கள் என்று 
ணேத்துக்தகொள்ளுங்கள். நிலம் உங்களிடம் தங்கொது. ணகணய ேிட்டுப் வபொய்ேிடும். அல்லது சிக்கல் 
மிகுந்த இடமொகி உங்கள் பைம் மொட்டிக் தகொண்டுேிடும். மரை வயொகத்தன்று ஒருேர் புதிதொக ஒரு 
ேியொபொரத்ணதத் ததொடங்கிைொல், அது அபிேிருத்தியொகொது. ேியொபொரம் தசேிப்பணடயொது. அன்ணையத் 
வததியில், திருமைம் தசய்து தகொண்டொல், மை ேொழ்க்ணக கசப்பில் முடிந்துேிடும். பிரிேில் 
முடிந்துேிடலொம். 
பைி மொற்ைத்தில் வேறு ஒரு ஊருக்குச் தசல்கிைரீ்கள். தசன்று அங்கு பைியில் வசரும் நொள், மரை 
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வயொக நொளொக இருந்தொல், அங்வக நீங்கள் பல பிரச்சிணை கணளச் சந்திக்க வநரிடும். 
மரைவயொகத்தன்று யொருக்கும் கடன் தகொடுக்கொதீர்கள். தகொடுத்தொல் அது ேரொக் கடைொகிேிடும். ( 
நம்ம ஏங்க சொர் கடன் தகொடுக்கிை நிணலணம தல இருக்வகொம் னு வகக்கிைஙீ்களொ ? ஒன்னு 
பண்ைலொம்.. ... நீங்க ேொங்கிய கடணைத் திருப்பிக் தகொடுப்பதற்கு அந்த நொணளப் பயன்படுத்தலொம். 
கடன் தீர்ந்துேிடும். அந்த நபரிடவமொ, அல்லது அந்த ேங்கியிவலொ மீண்டும் கடன் ஏற்படொது.. ட்ணர 
பண்ைித்தொன் பொருங்கவளன்.. .) 

இதுவபொல முடிேிற்குக் தகொண்டுேர , கேட்டி ேிட வேண்டும் என்று நிணைக்கும் தசயல்கணள, அன்று 
தசய்யலொம். 

இதற்கு எதிரிணடயொக , சில கிேணமகளுடன் சில நட்சத்திரங்கள் வசரும்வபொது, அது அமிர்தவயொக 
நொளொகிேிடும். 

ஞொயிறு: உத்திரம், உத்திரொடம், உத்திரட்டொதி, திருவேொைம், பூசம், மூலம் 

திங்கள் : சுேொதி, புைர்பூசம்,வரொகிைி, மிருகசீரிடம் 

தசவ்ேொய்: உத்திரம், மூலம் 

புதன் : உத்திரொடம், பூரம், பூரொடம், பூரட்டொதி, உத்திரம் 

ேியொேன் : சுேொதி, மூலம்  

தேள்ளி : அஸ்ேிைி, பூசம், ஹஸ்தம், மூலம் 

சைி: மகம், சதயம், கொர்த்திணக, சுேொதி 

அமிர்தவயொகத்தன்று சுப கொரியங்கணளச் தசய்யலொம். நமக்குச் சொதகமொை ேிணளவுகணள 
ஏற்படுத்தக்கூடிய பைிகணளச் தசய்யலொம். சுருக்கமொகச் தசொன்ைொல், மரை வயொக திைங்களில் எது 
எணதச் தசய்யக்கூடொது என்று தசொன்வைவைொ, அணததயல்லொம் இந்த நொட்களில் தசய்யலொம்...... 

 

வமல தசொன்ை தரண்டும் முக்கியமொை வயொகங்கள்.முக்கியமொ மைசிவல ஞொபகம் இருக்கட்டும். 
மற்ைது , இல்வலன்ைொ கூட பரேொ இல்ணல. 

சுபொ சுப வயொகம்; சித்த வயொகமும் அமிர்த வயொகமும் சுபகருமங்களுக்கு உரிய சுப வயொகங்களொகும். 

மரை வயொகம், நொச வயொகம், உற்பொத வயொகம், பிரபலொ நிஷ்ட வயொகம், திரிபுஷ்கர வயொகம் எைபை 
சுப கருமங்களுக்கு ேிலக்கப்படும் அசுப வயொகங்களொகும். 

 

நே கிரகங்கள் - கொரகத்துேம் 

____________________________ 

1 . சூரியன்  

------------------- 

உலகில் அணசயும் தபொருட்கள், அணசயொப் தபொருட்கள் ஆகிய எல்லொேற்றுக்குவம ஆத்மொேொக 
ேிளங்குேது சூரியவை . சூரியவை நேக்கிரகங்களுள் முதன்ணமயொகும். 

ஒருேைொக எப்வபொதும் சஞ்சரிப்பேன் யொர் என்று மகொபொரதத்தில் யட்ச பிரச்ைத்தில் வகள்ேி 
எழுகிைது. அேன் சூரியவை என்றும் ேிணட கிணடக்கிைது. 

ஒற்ணைச் சக்கரம் தகொண்ட வதரில் வேதத்தின் ஏழு சந்தங்கணள ஏழு குதிணரகளொகக் தகொண்டு பூட்டி 
பேைி ேருகிைொன் சூரியன். 

வ ொதிடப்படி சூரியவை பிதுர் கொரகன். சுய நிணல, சுய உைர்வு, தசல்ேொக்கு, தகளரேம், அந்தஸ்து, 

ேரீம், பரொக்ரமம், சரீர சுகம், நன்ைடத்ணத ஆகியேற்ைிற்குக் கொரகத்துேம் சூரியனுக்வக உண்டு. கண், 

ஒளி, உஷ்ைம், அரசு, ஆதரவு இேற்ைின் அதிபதியும் சூரியவை! 

கிேக்குத் திணச சூரியனுக்கு உரியது. சூரியைின் அருளொல் ேடதமொேி அைிவு ஏற்படும். உஷொ வதேி, 
சொயொ வதேி ஆகிய இரு வதேிகளுடன் சூரியைொர் வகொேிலில் சூரியன் ேிளங்குகிைொர். அக்ைி 
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இேருக்கு அதி வதேணத. ருத்ரன் இேருக்கு பிரத்யதி வதேணத. மொைிக்கம் உகந்த ரத்திைம். ஏழு 
குதிணரகள் பூட்டிய ரதவம சூரியைின் ேொகைம்! 

2. சந்திரன் 

------------------ 

'சந்த்ரமொ மைவஸொ  ொ' என்று புருஷ சூக்தம் வபொற்றும் சந்திரவை மைதிற்கு அதிபதி. இேவை 
உடலுக்கு கொரகன். சரீர பலம், மவைொ பலம் இரண்டுவம உலக ேொழ்க்ணகயின் தேற்ைிக்கு மூல பலம் 
ஆகும். 

 ைை லக்ைத்தின்படி நல்ல பலன்கணள ஒரு  ொதகத்தில் கொை முடியேில்ணல எைில், சந்திரணை 
லக்ைமொகக் தகொண்டு பலன்கணளச் தசொல்ல வேண்டும் என்று ேிதி இருக்கிைது. இணதவய 'ேிதி 
தகட்டொல் மதிணயப் பொரு' ; ேிதிணய மதியொல் தேல்லலொம் என்ை பேதமொேி உைர்த்துகிறுது! 

வ ொதிடப்படி மொத்ரு கொரகன் சந்திரன். கடற்பயைம், ரசணை, அைிவு, ஆைந்தம், புகழ், அேகு, நடு 
நிணலணம, சுக வபொகம் இேற்ைிற்கு கொரகன் சந்திரவை! முகூர்த்தங்கணள நிச்சயம் தசய்ேது,  ொதக 
தசொ இருப்பு, திருமைப் தபொருத்தம் ஆகிய முக்கியமொைணே அணைத்துவம சந்திரணை 
அடிப்பணடயொகக் தகொண்வட நிர்ையிக்கப்படுகின்ைை. 

ததன் கிேக்குத் திணச சந்திரனுக்குரியது. உகந்த நிைம் தேள்ணள. சந்திரனுக்கு உரிய தலம் திங்களூர். 

ேிஷ்ணுேின் அம்சமொை சந்திரைின் நற்பலன்கணளப் தபை தபளர்ைமியன்று திருப்பதி தசன்று 
தரிசைம் தசய்து தங்கி ேேிபடுேது நலம் பயக்கும். 

மூலிணகக்கு அதிபதி சந்திரன். தசல்ேத்ணத தருபேன் எை ய ுர் வேதம் சந்திரணைப் புகழ்கிைது. 
சந்திரன் நிற்கும் ேடீ்ணட ரொசி ேடீொகக் தகொண்டு இதன் முன் பின் ேடீுகணள சைி கடக்கும் வபொது 
ஏற்படும் ஏேணர ஆண்டுகள் ‘ஏேணர நொட்டுச் சைி' என்று கூைப்படுகிைது. 

முத்து சந்திரனுக்கு உகந்த ரத்திைம். தேள்ணளக்குதிணர சந்திரைின் ேொகைம்! 

3. தசவ்ேொய் 

--------------------- 

அங்கொரகன், கு ன், மங்களன், தபளமன், உக்கிரன் என்று பல தபயர்களொல் அணேக்கப்படும் தசவ்ேொய் 
நேக்கிரகங்களுள் மூன்ைொேது இடத்ணதப் தபறுபேன். 

சவகொதர கொரகன் இேவை. ரத்தத்திற்கு கொரகன் தசவ்ேொய். உடல் உறுதி, மை உறுதி தருபேன் 
தசவ்ேொய். உஷ்ைம், வகொபம், எரிதபொருள் ஆகியேற்ைிற்கு உரியேன் தசவ்ேொய். 

கண்டிப்பதும் இேவை, தண்டிப்பதும் இேவை. மொதபரும் வபொர் ேரீர்கணள ேேி நடுத்துபேன். தபரும் 
ேிணளயொட்டு ேரீர்களுக்கு அருள்பொலிப்பேன். தசந்நிைத்வதொல் அேகன், கடும் பொர்ணே உணடயேன், 

தபொறுணம அற்ைேன். ததற்கு திணச தசவ்ேொய்க்கு உரியது. 

ேேிபடுவேொரின் ேிருப்பத்ணத பூர்த்தி தசய்பேன் இேன். வதசத்ணத ேேி நடத்தும் தணலேர்கள், பணட 
தளகர்த்தர்கள், தீ வபொல சுட்தடரித்து தூய்ணமணய ேிரும்புவேொர் ஆகிவயொரின்  

நொயகன் தசவ்ேொய். பேளவம தசவ்ேொய்க்கு உகந்த ரத்திைம். ஆட்டுக்கிடொ தசவ்ேொயின் ேொகைம். 

4. புதன் 

-------------- 

ேித்யொ கொரகன் புதன். கைிதம், லொ ிக், ணேத்தியம், வ ொதிடம் ஆகிய அணைத்திற்கும் நொயகன் 
புதவை. நொடகம், நடைம், புத்தக பிரசுரம் ஆகியேற்ைிற்கு புதைின் பலவம வேண்டும். உடலில் நரம்பு 
இேன். நரம்பு மண்டலத்தின் ஆதொரமும் இேவை. 

ேடகிேக்கு புதனுக்கு உரிய திணச. புதன்  ொதகத்தில் ேலுப்தபற்ைிருந்தொல் வ ொதிடக்கணல 
சித்திக்கும். புதைொல் பிரதிஷ்ணட தசய்யப்பட்ட லிங்கம் கொசியில் உள்ளது. திருதேண்கொடு 
புதனுக்குரிய தலம். 

ேிஷ்ணு இேருக்கு அதி வதேணத. நொரொயைன் பிரத்யதி வதேணத. மரகதம் புதனுக்கு உகந்த 
ரத்திைம். 
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5. குரு 

------------ 

பிரஹஸ்பதி, ேியொேன், பதீொம்பர், தபொன்ைன் ஆகிய தபயர்களொல் அணேக்கப்படும் ேியொேன் ததய்ேகீ 
அைிவுக்கும், ஞொைத்திற்கும் அதிபதி ஆேொர். 

குரு பொர்த்தொல் வகொடி நன்ணம என்ை பேதமொேி ஒன்வை குருேின் தபருணமணய ேிளக்கப் 
வபொதுமொைது. தணலணம தொங்குேது குரு பலத்தொல் ஏற்படும். அந்தைர், பசுக்களுக்கு அதிபதி. குரு 
மஞ்சள் நிைத்வதொன். சொத்ேகீன். உடலில் சணத இேர். புத்திர கொரகன், தை கொரகன் இேவர. திருமைம் 
ஒருேருக்கு தசய்ய குரு பலம் , குரு பொர்ணே அேசியம். 
ஒருேர் நல்லேரொ ? தகட்டேரொ? என்று குருேின் நிணலணய ணேத்து கூைிட முடியும். 

ேடக்குத் திணச குருேிற்கு உரியது. குருேிற்கு உரிய தலம் ஆலங்குடி. பிரம்மன் இேருக்கு அதி 
வதேணத. இந்திரன் பிரத்யதி வதேணத. புஷ்பரொகம் குருேிற்கு உகந்த ரத்திைம். 

6. சுக்கிரன் 

------------------- 

அறுபத்தி நொன்கு கணலகளுக்கும் அதிபதி சுக்ரன். கொதல், சுக வபொகம் இேற்ைிற்கு அதிபதி சுக்ரவை. 
வ ொதிடப்படி களத்திரகொரகள் சுக்கிரன். இேவை ேொகைங்களுக்கும் அதிபதி.  ைை உறுப்புகணளக் 
கொப்பேன் இேவை. சிற்ைின்பத்ணத நுகர ணேப்பேனும் இேவை. உடலில் ேரீ்யம் இேன். அைிமைி, 
ஆபரைம் சுக்கிரன் அருள் இருந்தொவல வசரும். 

கிேக்குத் திணச சுக்ரனுக்கு உரிய திணச. இந்திரொைி இேருக்கு அதி வதேணத. இந்திர மருத்துேன் 
பிரத்யதி வதேணத. ணேரம் சுக்ரனுக்கு உகந்த ரத்திைம். கருடவை சுக்கிரைின் ேொகைம். 

7. சைி 
------------- 

சூரியனுக்கும் சொயொவதேிக்கும் பிைந்த சூரிய குமரவை சைி. யமைின் தமயன் இேன். நீண்ட 
ஆயுளுக்கும், மரைத்திற்கும் அதிபதி சைிவய. சைி  ொதகத்தில் அசுபைொக இருந்தொல் ஒருேன் 
எல்லொேித துன்பங்கணளயும் அனுபேிக்க வநரிடும். 

சைி நல்ல பலம் தபற்ைிருந்தொல் சர்ே நலன்கணளயும் அணடய ேொய்ப்பு உண்டு. ஏேணர நொட்டு சைி 
என்ைணேக்கப்படும் எேணர ஆண்டுகளில் இேணைத் துதித்து ேேிபட்டொல் நலம் தபைலொம். 

எண்தைய், கறுப்பு தொைியங்களுக்கு சைிவய அதிபதி. கருணம இேனுக்கு உகந்த நிைம். 

இயந்திரம் சம்பந்தபட்ட அணைத்திற்கும் ஆதிபத்யம் சைிக்வக உண்டு. உடலில் நரம்பு இேன். தொமச 
குைத்வதொன். ஒற்ணைக் கொல் சற்று குட்ணடயொக இருப்பதொல் மந்த நணடணய உணடயேன். ஆகவே 
மந்தன் என்றும் அணேக்கப்படுேொன். 

வமற்குத்திணச சைிக்கு உரியது. திருநள்ளொறு சைிக்கு உரிய தலம். சைிக்கு அதி வதேணத யமன். 
பிரத்யதி வதேணத பிர ொபதி. நீலம் இேருக்கு உகந்த ரத்திைம். கொகவம சைியின் ேொகைம். 

8. ரொகு 

------------ 

சொயொ கிரகம் என்று அணேக்கப்படும் ரொகு, பொற்கடல் கணடயப்பட்டு அமுதம் எடுத்து அமரர்களுக்கு 
பணடக்கப்பட்டவபொது வதேைொக உருமொைி சூரியனுக்கும் மதியேனுக்கும் இணடவய அமர்ந்து அமுதம் 
உண்ை ஆரம்பித்தொன். வமொகிைி உருேில் அமுதம் பரிமொைி ேந்த திருமொலிடம் சூரியனும் 
மதியேனும் ரொகுணேக் கொட்டிக் தகொடுக்கவே தன் சக்கரம் தகொண்டு ரொகுேின் தணலணய சீேிைொர் 
திருமொல். அமுதம் உண்டதொல் சொகொத் தன்ணமணயப் தபற்ை ரொகு உடல் வேறு தணல வேைொகி 
ேிழுந்தொன். பொம்பின் உடணலப் தபற்று ேிஷ்ணுேின் அருள் வேண்டி தேம் இயற்ைி கிரக நிணலணய 
அணடந்தொன். 

அரசொங்கத்தில் பதேி, புகழ் இேற்ணைப் தபை ரொகுேின் அருள் வேண்டும்.  ொதகத்தில் ரொகு பலம் 
தபொருந்தி இருந்தொல் நல்ல முன்வைற்ைம் ஏற்படும். ஸ்தபகுவலஷன், சூதொட்டம் என்ை 
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இேற்ைிற்தகல்லொம் அதிபதி ரொகுவே. மிவலச்சருக்கு அதிபதி. கலப்பு இைத்திற்கு ேேி ேகுப்பேன். 
தேளிநொட்டுக் கலப்புக்கு அதிபதி. 

ததன்வமற்கு திணசக்கு அதிபதி ரொகு. திருநொவகஸ்ேரம் ரொகுேிற்கு உரிய தலம். பசு ரொகுேின் அதி 
வதேணத, பொம்பு பிரத்யதி வதேணத. வகொவமதகம் ரொகுேிற்கு உரிய ரத்திைம். 

9. வகது 

-------------- 

ஞொை கொரகன் என்ை புகணேப் தபறுபேன் வகது. வமொட்ச கொரகனும் இேவை. வமொகிைியொல் 
துண்டிக்கப்பட்ட ரொகுேின் உடம்வப வகது. ேிஷ்ணுணே வநொக்கித் தேம் இருந்ததொல் பொம்பு உடணலப் 
தபற்ைொன். 

ேிஞ்ஞொைம், தமய்ஞொைம் ஆகிய அணைத்துத் துணைகணளயும் தன் ேசத்தில் ணேத்திருப்பேன். நீச 
பொணஷகளில் வதர்ச்சிணயத் தருேொன். தொய் ேேிப் பொட்டனுக்கு கொரகன். கீழ்ப்தபரும்பள்ளம் 
வகதுேிற்கு உரிய தலம். 

சித்திரகுப்தன் இேருக்கு அதி வதேணத, பிரம்மன் பிரத்யதி வதேணத. ேடவமற்கு வகதுேிற்கு உரிய 
திணச. ணேடூர்யம் வகதுேிற்கு உகந்த ரத்திைம். 

இைி ேரும் பொடங்களில், நொம் 12 ேடீுகணளப் பற்ைிப் பொர்க்க இருக்கிவைொம்... அந்த பொடங்கள் - சற்று 
ேிரிேொக பொர்க்க வேண்டியணே. கிரகங்களின் கொரகம் பொர்த்தது வபொல, முதலில் சுருக்கமொக பொர்த்து 
ேிட்டு - தகொஞ்சம் , தகொஞ்சமொக ேிரிேொக பொர்க்கலொம்.. 
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ஓம் நமசிேொய ; குரு தட்சைொமூர்த்தியொய நமக 

இன்ணைக்கு நொம பொர்க்கப் வபொகிை பொடம் , தரொம்ப இரத்திை சுருக்கமொ இருக்கும். இதிவல ேர்ை 
ஒவ்தேொரு ேிஷயங்கணளயும், , நொம ேிரிேொ - பின்ைொவல பொர்க்கப் வபொகிவைொம்.. அதைொவல , கீவே 
தகொடுக்கப் பட்டுள்ள ேிஷயங்கணள நல்லொ புரிஞ்சுக்வகொங்க. ... பின்ைொவல உங்களுக்கு ஈஸியொ 
இருக்கும். 

வ ொதிடர்கள்  ொதகத்தின் ஒவ்தேொரு கட்டத்ணதயும் ேடீு 

என்பொர்கள்.உங்களுணடய லக்கிைம் எதுவேொ -அதுவே பிரதொைமொைது. 

அதிலிருந்து துேங்குேதுதொன் எல்லொ பலொபலன்களும். 

லக்கிைத்ணத - முதல் ேடீு என்று எடுத்துக் தகொள்ளுங்கள். 

- 1 , 5 , 9 - ஆகிய ேடீுகள் - திரி வகொை ஸ்தொைம். (லக்ஷ்மி ஸ்தொைம்) 
- 1 , 4 , 7 ,10 - வகந்திர ேடீுகள் என்பர். ( ேிஷ்ணு ஸ்தொைம் ) 

- 3, 6 , 8 , 12 - மணைவு ேடீுகள் என்று கூறுேர். அதொேது , இந்த ேடீ்டில் இருக்கும் கிரகங்கள் - பலம் 
இேந்து இருக்கும்.. 

=================== 

1 ஆம் ேடீு - திரி வகொைமும் , வகந்திரமும் ஆகிைது... 
எந்த ஒரு கிரகமும் - திரி வகொைத்திவலொ , வகந்திரத்திவலொ - நின்ைொல் - அது மிக்க பலத்துடன் 
நிற்கிைது என்று அர்த்தம். 

2 , 11 - ேடீுகளில் நின்ைொல் - பரேொ இல்ணல , நல்லது. 

3 ஆம் ேடீு - சுமொர். 

6 ,8 ,12 - ஆம் ேடீுகள் - நல்லதுக்கு இல்ணல. அப்படிைொ என்ை, ஒரு சுப கிரகம் , இந்த ேடீுகள் வல 
இருந்தொ, அதுைொவல ஏதும் , தபருசொ நல்லது பண்ை முடியொது. 

================================================= 

ஒரு கிரகம் தகட்டு ேிட்டது , பலம் இல்ணல என்று எப்படி கூறுேது? 

ஒரு கிரகம் , நீசம் ஆகி இருந்தொல்.... மணைவு ேடீுகளில் இருந்தொல்... பணக ேடீ்டில் இருந்தொல்... 
பணக கிரகங்களுடன் வசர்ந்து இருந்தொல்... , அந்த கிரகம் சரியொை நிணலணமயில் இல்ணல என்று 
தபொருள். 

==================================== 

ஒவ்தேொரு லக்கிைத்ணதயும் - தநருப்பு, நிலம், கொற்று , நீர் - ரொசிகள் என்று கூறுேர். 

வமஷம், சிம்மம் , தனுசு - தநருப்பு ரொசிகள்  

ரிஷபம், கன்ைி , மகரம் - நிலம் ரொசிகள்  

மிதுைம், துலொம் , கும்பம் - கொற்று ரொசிகள்  

கடகம் , ேிருச்சிகம் , மீைம் - நீர் ரொசிகள். 
இணத ஈஸியொ நீங்க ஞொபகம் ணேக்கிைதுக்கு ஒரு ஐடியொ இருக்கு,. 
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இங்கிலீஷ் வல - FIRE , LAND , AIR , WATER ---------- முதல் எழுத்துகணள மட்டும் ஞொபகம் 
ணேச்சுக்வகொங்க.. FLAW ...... (எப்பூடி....? ) 

=========================== 

லக்கிைங்கணள - சரம் , ஸ்திரம் , உபயம் னு மூணு ேணகப் படுத்தலொம். 

வமஷம் , கடகம் , துலொம், மகரம் - சர ரொசிகள்  

ரிஷபம், சிம்மம் , ேிருச்சிகம் , கும்பம் - ஸ்திர ரொசிகள்  

மிதுைம் , கன்ைி , தனுசு , மீைம் - உபய ரொசிகள் . 

இதவைொட , அணமப்பு என்ை , ஏதுங்கிைது - பின்ைொவல நொம ேிரிேொ , அலசி ஆரொயப் வபொவைொம்.. 
இப்வபொணதக்கு , இத ததரிஞ்சுக்வகொங்க... 

============================================ 

கிரகங்களின் பொர்ணேகள் : 

எல்லொ கிரகங்களுக்கும் - தபொதுேொ ஏேொம் பொர்ணே உண்டு. அதொேது , எந்த ஒரு கிரகமும் , வநர 
எதிர இருக்கிை ஏேொம் ேடீ்ணடப் பொர்க்கும். .... 

சரி பொர்க்கட்டும்... அதுக்கு என்ை? 

உங்க ேடீ்டுக்கு எதிரிவல நல்ல ஒரு ேொத்தியொர் இருக்கிைொர்.. .. எப்படி இருக்கும்..? அதுவே ஒரு 
வபட்ணட ரவுடி இருந்தொ..? 

சுப கிரகம் , பொர்த்தொ அந்த ேடீு ேளம் தபறும். பொே கிரகம் பொர்த்தொ , நல்லது இல்ணல. 

எல்லொ கிரகத்துக்கும் ஏேொம் பொர்ணே - தபொது. 
சைி க்கு - 3 , 10 ஆம் பொர்ணேகள் உண்டு.  
தசவ்ேொய்க்கு - 4 , 8 ஆம் பொர்ணேகளும் உண்டு. 
குருவுக்கு - 5 , 9 ஆம் பொர்ணேகளும் உண்டு. 
இணத நல்லொ ஞொபகம் ணேத்துக் தகொள்ளவும். 

இது வபொக - சூரியனுக்கு - 3 , 10 ஆம் பொர்ணேகளும் சுக்கிரனுக்கு - 4 , 8 - ஆம் பொர்ணேகளும் உண்டு 

===================================================== 

இணத எல்லொம் எதுக்கொக இப்வபொ உங்களுக்கு தசொல்லி இருக்கிவைன்ைொ, நொம் அடுத்த பொடத்திவலவய 
,  ொதகம் ணேச்சு , ஆரொயப் வபொவைொம்.. நொன் பொட்டுக்கு குரு இங்வக பொர்க்கிைொரு, சைி இங்வக 
பொர்க்கிைொரு னு தசொன்ைொ புரியணும் இல்லியொ..? 

======================================= 

சரி இப்வபொ --- ஓரிரு ேொர்த்ணதகளில், 12 ேடீுகணளப் பத்தி பொர்ப்வபொம்.. 
இது ஒன்தைொன்னும் - ஒவ்தேொரு கட்டுணர எழுதுை அளவுக்கு - ேிரிேொ பொர்க்க வேண்டிய 
ேிஷயம்... இப்வபொணதக்கு , short & Sweet 

லக்கிைம் - முதல் ேடீு -  ொதகணரப் பத்தி தசொல்லும். ஆளு பொர்க்கிைதுக்கு எப்படி ...வதொற்ைம்? குை 
நலன்கள் ........ ஒவ்தேொரு லக்கிைத்துக்கும் , சில அடிப்பணட பண்புகள் இருக்கு... 

இரண்டொம் ேடீு - தைம் , குடும்பம், ேொக்கு , ஆரம்ப கொல கல்ேி 

மூன்ைொம் ேடீு - ணதரியம், ேரீ்யம், இணளய சவகொதரம்,,, 

நொன்கொம் ேடீு - கல்ேி , மொதுர் ஸ்தொைம் (தொய்), ேொழும் ேடீு, ேொகைம், சுகம் ..... 

ஐந்தொம் ேடீு - பூர்ே புண்ைியம், குேந்ணதகள், குல ததய்ேம், முற் பிைேி , கொதல் , புத்தி/நுண்ைைிவு 

ஆைொம் ேடீு - கடன், வநொய், எதிரிகள் 

ஏேொம் ேடீு - நண்பர்கள் , கைேன் / மணைேி , ேியொபொரம் 

எட்டொம் ேடீு - ஆயுள் , (தபண்களுக்கு - மொங்கல்ய ஸ்தொைம் ), திடீர் எழுச்சி , ேழீ்ச்சி , ேில்லங்கம், 

சிணை, மொை பங்கம், அேமொைம் 
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ஒன்பதொம் ேடீு - பொக்கிய ஸ்தொைம் , பிதுர் (தந்ணத) ஸ்தொைம் ... 

பத்தொம் ேடீு - கர்ம ஸ்தொைம் , ததொேில் , தகளரேம் 

பதிதைொன்ைொம் ஸ்தொைம் - லொபம், இரண்டொம் திருமைம் , மூத்த சவகொதரம் 

பன்ைிரண்டொம் ஸ்தொைம் - ேிரயம் , அயை , சயை வபொகம்.. அப்படிைொ? ஒழுங்கொ தூங்குைது..... 
படுக்ணக சுகம்... 

இததல்லொம் சில முக்கிய பலன்கள் பொர்க்கிைதுக்கு ... இணத தேிர நிணைய ேிஷயங்கள் இருக்கு... 
அணத எல்லொம்... தகொஞ்சம் தகொஞ்சமொ ...அப்புைம் பொர்ப்வபொம்..  
========================= 

நே கிரகங்களில் - ஒவ்தேொரு ேடீ்டுக்கும் - ஒருேர் கொரகம் தபறுகிைொர்.... 
நொம் ஏற்கைவே தகொடுத்துள்ள நே கிரகங்களின் கொரகத் துேங்கணள [வேத வ ொதிட பொடங்கள் - 6 

(ASTROLOGY) ] , ஒரு தடணே திரும்ப பொருங்க... 

=========================== 

சரி, இப்வபொ உதொரைத்துக்கு - ஒரு  ொதகர் அேவரொட அம்மொணே பத்தி பொர்க்கணும்... னு 
நிணைக்கிைொர்... 
என்ை , என்ை ேிஷயம் பொர்க்கணும்.... தசொல்லுங்க பொர்ப்வபொம்... 

First ----  ொதகர் - லக்கிைத்தில் இருந்து - 4 ஆம் ேடீு .... என்ை னு பொர்க்கணும்.. 
அந்த ேடீ்டு அதிபதி யொர்? அேரு எங்வக இருக்கிைொர்..? நல்ல ேடீ்டிவல இருக்கிைொரொ..? உச்சம் , ஆட்சி 
, நட்பு ேடீு..? மணைவு ேடீு இல்லொம இருக்கிைொரொ? சுப கிரகவசர்க்ணக இல்ணல பொர்ணே உண்டொ..?  

நீசம் இல்லொம , பணக இல்லொம? அேர் கூட எதொேது பொே கிரகம் இருக்கொ...? ஏதொேது பொே கிரகம் 
அேணர பொர்க்குதொ ? 

4 ஆம் ேடீ்டிவல ஏதொேது - சுப கிரகம் இருக்கொ..? பொே கிரகம் இருக்கொ..? 

4 ஆம் ேடீ்டின் அதிபதி - எந்த நட்சத்திர சொரம் ேொங்கி இருக்கிைொர்..? அேர் நிணலணம ணய யும்.. 
கேைிக்கணும்.... 

அது மட்டும் இல்ணல... சந்திரன் நிணலணம என்ை னு பொர்க்கணும்.. எதுக்கு சந்திரன்... ??? 

சந்திரன் தொவை மொதுர் கொரகன்,...?? மைந்துட்டீங்களொ ...? வமவல தசொன்ை எல்லொக் வகள்ேிக்கும் , 

சந்திரணை ணேச்சும் பொர்க்கணும்... .. 

இப்வபொ வகொச்சொர ரீதியொ... வகொள்கள் எங்வக இருக்கு... அதவைொட பொர்ணேகள் எங்வக .. எல்லொம் 
பொர்த்துக்கிடனும்..?  

================== 

சரி , அம்மொவேொட ஆயுள்.. பொர்க்கணும்... So , 4 ஆம் ேடீ்டில் இருந்து - 8 ஆம் ேடீு .. பொர்க்கணும்.. 
கதரக்டொ..? அப்படிைொ..? லக்கிைத்தில் இருந்து.. 11 ஆம் ேடீு.. திரும்ப வமவல தசொன்ை எல்லொக் 
வகள்ேிக்கும்.. பொருங்க..  

வ ொதிடம் பொர்க்க ேருகிைேர்களில், தபரும்பொவலொவைொர் வகள்ேி வகட்பது - திருமை ேொழ்க்ணக 
சம்பந்தமொக.... 

நொம் இன்று பொர்க்க ேிருப்பது , அது சம்பந்தமொை சில அடிப்பணட ேிதிகணளப் பற்ைி..... 

ஒருேருக்கு திருமைம் எப்வபொது நடக்கும்? யொர் யொரது இல்ேொழ்க்ணக மகிழ்ச்சிகரமொக இருக்கும் ? 

யொருக்கு வசொபிப்பதில்ணல? 

நீங்க இணதத் ததரிஞ்சுக்கிட - மூணு ேிஷயங்கள் பொர்க்கணும். 

முதலொேதொக - லக்கிைத்துக்கு - ஏேொம் இடம். இணத களத்திர ஸ்தொைம் னு தசொல்லி இருந்வதொம்.. 
ஞொபகம் இருக்கொ? 
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இந்த ேடீு எப்படி இருக்குதுன்னு பொருங்க . சுப கிரகம் இருக்கொ? சுப கிரக பொர்ணே இருக்கொ? அந்த 
ேடீ்டு அதிபதி எந்த ேடீ்டுவல இருக்கிைொர்? அேரது நிணலணம எப்படி? ஆட்சி, உச்சம், ேலிவு.. 
அேவரொட வசர்ந்து இருக்கிை கிரகங்கள், அேணரப் பொர்க்கும் கிரகங்கள்.. 
இவத ேிதிணய , சுக்கிரனுக்கும் தபொருத்திப் பொர்த்து - கண்டுபிடிக்கணும். 

மூன்ைேதொ - இரண்டொம் ேடீு, இரண்டொம் ேடீு அதிபர். இது குடும்ப ஸ்தொைம். 

தபண்களுக்கு - எட்டொம் இடமும் பொர்க்கணும் . இது மொங்கல்ய ஸ்தொைம். 

தசவ்ேொய் வதொஷம், சர்ப்ப வதொஷம், திருமைப் தபொருத்தம் பொர்க்கிைது எல்லொம் - இைி ேர 
ேிருக்கும் பதிவுகளில் , ேிளக்கமொ பொர்க்கலொம். 

இப்வபொணதக்கு, சில Basic ேிதிகள் மட்டும், 

ஏேொம் ேடீ்டு அதிபர் கூட எத்தணை கிரகம் இருக்வகொ, சுக்கிரன் கூட எத்தணை கிரகம் இருக்வகொ - 
அத்தணை தபண்களிடம் அேருக்கு ததொடர்பு ஏற்படும் னு சொஸ்திரங்கள் தசொல்லுது. இதில் குரு 
பொர்ணே இருந்தொ , தப்பிக்கலொம். இல்ணலைொ இது நடந்து ேிடுகிைது. 

இவத வபொவல - ஏேொம் அதிபவரொ, சுக்கிரவைொ - ஆட்சி என்ைொல் - மூன்று மடங்கு பலம், உச்சம் ைொ - 
ஐந்து மடங்கு பலம். அப்படிைொ? அத்தணை மணைேிகள் அல்லது மணைேி மொதிரி..ததொடர்பு 
ஏற்படுகிைது. 

இந்த ேிதி ேந்து - தபொதுேொை ேிதி. இது எல்லொ ஸ்தொைங்களுக்கும் தபொருந்தும். பன்ைிரண்டு 
ேடீுகள் பத்தி , நொம ஏற்கைவே தசொல்லி இருந்வதொம் பொருங்க. .. எந்த பலன் க்கு எந்த ேடீு னு 
வநொட் பண்ைிக்வகொங்க. அந்த ேடீு, அந்த அதிபர் நிணல எல்லொம் பொருங்க.. 

உங்க  ொதகம் எடுத்துக்வகொங்க... அதில் இருக்கிை நிணலணமய முதல்ல புரிஞ்சுக்வகொங்க.. 
உங்களுக்கு ஏற்கைவே நடந்த ேிஷயங்கணள compare பண்ணுங்க.. ஓரளவுக்கு உங்களுக்கு ேிஷயம் 
பிடிபடும். 

திருமை வயொகம் ஒருேருக்கு எப்வபொ கிணடக்கிைது..? 

குரு பகேொன் ஆசி இருந்தொல் திருமைம் நடந்து ேிடும். அணத ேியொே வநொக்கம் என்பொர்கள். குரு 
பகேொன் லக்கிைத்ணதவயொ அல்லது லக்கிைத்திற்கு அடுத்துள்ள இரண்டொம் ேடீ்ணடவயொ அல்லது 
சந்திர ரொசிணயவயொ அல்லது சந்திர ரொசிக்கு அடுத்துள்ள இரண்டொம் ேடீ்ணடவயொ வகொச்சொரத்தில் 
சுற்ைிேரும் வபொது, 5, 7, 9 ஆம் பொர்ணேயொகப் பொர்க்கும் நிணலணய ேியொே வநொக்கம் என்பொர்கள். 

த ைை கொல குருணே, வகொச்சொர குரு பொர்க்கிைப்வபொவும் - திருமைம் நடக்கிைது. 

சுக்கிரைின் தசொ புத்தி நணடதபறும் தபொழுதும் திருமை வயொகம் உண்டு. அதுவபொல தைிப்பட்ட சில 
 ொதகங்களில் ஏேொம் ேடீ்டதிபரின் தசொ புத்தி நணடதபறும்வபொதும் திருமை வயொகம் உண்டு. 

தணல எழுத்துப்படிதொன் - ேிதித்தபடிதொன் எல்லொம் நடக்கும். ஒவ்தேொருேருக்கும் அேர்களின் தணல 
எழுத்துப்படிதொன் திருமை ேொழ்வு! 

சில ேிதி முணைகள். 

1. கொதலுக்கு தமன்ணமயொை உைர்வும், நல்ல உள்ளமும் வேண்டும். 
அதற்குரிய கிரகங்கள் சுக்கிரனும், சந்திரனும் ஆகும். இந்த இரண்டு 

கிரகங்களும் ேலுேொக இருந்தொல் கொதல் உண்டொகும். 

2. சுக்கிரனும், சந்திரனும் சமபலத்வதொடு இருப்பேர்களுக்குக் கொதலில் 

தேற்ைி உண்டொகும்! 

3.  ொதகத்தில் சுப வயொகங்கள் இருந்தொல், அது எந்த ேேிக்கல்யொைம் ( Arranged / love marriage ) 

என்ைொலும் தம்பதிகள் மைம் ஒத்து மகிழ்வேொடு ேொழ்ேொர்கள். 

4. அவத சுக்கிரனும், சந்திரனும், தசொந்த ேடீ்டில் இருந்தொலும் அல்லது 

நட்பு ேடீ்டில் இருந்தொலும், குருேின் பொர்ணே தபற்ைொல் அல்லது வசர்க்ணக 

தபற்ைொல் பலமுணடயேர்கள் ஆேொர்கள். அேர்களின் இந்த நிணலப்பொட்ணடக் 
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தகொண்ட  ொதகன் அல்லது  ொதகியின் மை ேொழ்வும் சிைக்கும். 
மகிழ்வுணடயதொக இருக்கும்! 

5. ஏேொம் ேடீ்டின் அதிபதியும், லக்கிை அதிபதியும் பலமொக இருந்தொல் 

திருமை ேொழ்வு மகிழ்ச்சிக்கு உரியதொக இருக்கும். 

6. குரு, சந்திரன்,சுக்கிரன் ஆகிய மூன்றும் சுபக்கிரகங்கள். அணேகள் 

 ொதகத்தில் தகட்டுப்வபொயிருக்கக்கூடொது ( நீசம் அணடயொமல் இருக்க வேண்டும் ) 

7. அவத வபொல லக்கிைொதிபதியும், ஏேொம் ேடீ்டு அதிபதியும் நீசம் 

அணடயொமல் இருக்க வேண்டும். அேர்கள் இருேரும் நீசம் அணடந் 

திருந்தொல் மை ேொழ்க்ணக சிைக்கொது. 

8. அதுவபொல அந்த மூன்று சுபக்கிரகங்கள் , லக்கிை அதிபதி, 
ஏேொம் அதிபதி ஆகியேர்கள், மணைேிடங்களில் - அதொேது 6,8,12ஆம் ேடீுகளில் வபொய் 
அமர்ந்திருக்கக்கூடொது. 

9. இரண்டொம் ேடீு பலமுள்ளதொக இருக்க வேண்டும்.  
திருமைத்திற்குப் பிைகு வசர்ந்து குடும்பம் நடத்த வேண்டொமொ? 

அதற்கு இந்த ேடீு முக்கியம். திருமைத்திற்குப் பிைகு மைைேிணய 

இங்வக ேிட்டு ேிட்டு வேணலயின் தபொருட்டு பிை வதசங்களில் 

வபொய் உட்கொர்ந்து தகொள்ேது எப்படி நல்ல குடும்ப ேொழ்க்ணகயொகும்? 

10 தசவ்ேொய், ரொகு, வகது, சைி வபொன்ை கிரகங்களின் வதொஷம் அல்லது 

வசர்க்ணக அல்லது பொர்ணே இல்லொமல் இருக்க வேண்டும். 

11. ரொ  வயொகம் உள்ள தபண்ைின்  ொதகத்தில், லக்கிைத்தில் குருவும், 

ஏேில் சந்திரனும், பத்தில் சுக்கிரனும் இருக்கும். அேணள மைந்து 

தகொள்கிைேன் பொக்கியசொலி!. 

12. 1,4,7,10ஆம் ேடீுகளில் சுபக்கிரகங்கள் அணமயப் தபற்ை தபண் 

அதிர்ஷ்டம் உணடயேளொகவும் நற்குைம் உணடயேளொகவும் இருப்பொள். 

13. 7ல் புதனும், சுக்கிரனும் இருந்து, 11ல் சந்திரனும் இருந்து, குருேினுணடய 

பொர்ணே தபறுேதும் ஒருேணகயில் ரொ  வயொகவம. அந்தப் தபண்ணை 

மைந்து தகொள்பேன் மகிழ்ச்சியில் திணளப்பொன். 

14. கன்ைி லக்கிைத்தில் பிைந்த தபண்ைின்  ொதகத்தில் லக்கிைத்தில் 

புதன் இருந்து, 11ல் (கடகத்தில்) குரு இருந்தொல் அேளுக்கு ரொ  வயொகம்தொன். 

15. மிதுைம், சிம்மம், கன்ைி, துலொம், ேிருச்சிகம்,கும்பம் ஆகிய ஒன்று 

தபண்ைின் லக்கிைமொகி, அதில் சந்திரன் இருந்து, அேளுணடய நொன்கு 

வகந்திர ேடீுகளிலும் பொே கிரகங்கள் இல்லொமல் இருந்ததொலும் அேள் 

வயொகமொை தபண்தொன். 

16. கும்ப லக்கிைத்தில் பிைந்து, 4ஆம் ேடீ்டில் உச்ச சந்திரனும் இருந்து, 

அந்தச் சந்திரன் குருேின் பொர்ணே தபற்ைொல், அந்தப் தபண் நொடொள்வேொைின் 

மணைேியொேொள். அதொேது அரசைின் மணைேியொேொள். 
அந்த நிணலக்கு அேணள மைந்து தகொண்டேன் உயர்ேொன். 

17. எந்த வயொகத்திற்கும் லக்கிைொதிபதி பலமொக இருக்கவேண்டும். 
லக்கிைதிபதி 6, 8 12ஆம் ேடீுகளில் அணமயப் தபற்ை  ொதகர்கள் 

வயொகங்கள் எணதயும் அேர்கள் அணடய முடியொது. அேர்களொல், 

அேர்கணளச் சுற்ைியுள்ள மற்ைேர்கள் பயன் அணடேொர்கள். 
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18. திருமை வயொகத்திற்கு, அதொேது மகிழ்ச்சியொை திருமைத்திற்கு, 

லக்கிைொதிபதி, 2ஆம் ேடீ்டுக்கொரன், 7ஆம் ேடீ்டுக்கொரன் ஆகிய 

மூேரும் பலமொக இருக்க வேண்டும். 

19. தபண்களுக்குப் பொக்கியஸ்தொைமும், ஆண்களுக்கு லக்கிைமும் 

சிைப்பொக இருப்பது முக்கியம் 

திருமை வயொகத்திற்கு எதிரொை சில அணமப்புக்கள்: 

1. லக்கிைொதிபதியும், இரண்டொம் ேடீ்டுக்குரியேனும் பலம் குணைந்து 

இருப்பதும், பொபக் கிரகங்களின் வசர்க்ணக அல்லது பொர்ணே தபற்று 

இருப்பதும் கூடொது. 

2. ஏேொம் ேடீ்டிற்கு இரு பக்கத்திலும், அல்லது லக்கிைத்திர்கு இருபக்கத் 

திலும் தீயகிரகங்கள் அமர்ந்திருப்பது கூடொது.அதற்குத் தைிப் தபயர் 

உண்டு. அது பொபகர்த்தொரி வயொகம் எைப்படும். இணதயும், பின்ைொல் பொர்க்கலொம். .. 

3. சுக்கிரன் நீசமணடந்து ஏேொம் ேடீ்டில் இருப்பதும், அல்லது தீய 

கிரகங்களுடன் வசர்ந்து ஏேொம் ேடீ்டில் இருப்பதும் கூடொது. 

4. சுபக்கிரங்கள் மூன்றுவம, 3,6.8,12 ஆகிய மணைேிடங்களில் இருப்பது கூடொது. 

5. குரு பலேைீமொகி ஆைொம் ேடீ்டில் குடியிருப்பது கூடொது. உடன் 

பொபக் கிரகங்கள் அந்த இடத்தில் அேருடன் வசர்ந்து இருப்பதும் கூடொது. 
6. சுபக்கிரகங்கள் மூன்றும் நீசம் தபற்ைிருத்தல் கூடொது 

7. ஏேொம் ேடீ்டு அதிபதி அம்சத்தில் நீசம் தபற்ைிருப்பதும் நல்லதல்ல! 

8 . ஏேொம் ேடீ்டு அதிபதி லக்கிைத்திற்குப் பன்ைிதரண்டில் அமர்ேது நல்லதல்ல! 

9. எட்டொம் ேடீ்டுக்கொரன் ஏேில் குடியிருப்பது நல்லதல்ல! 

10. ஏேில் சந்திரனுடன் சைி கூட்டைி வபொட்டு அமர்ந்திருப்பது நல்லதல்ல! 

11.  ொதகத்தில் சுக்கிரனுக்கு எதிர் ேடீ்டில் தசவ்ேொயும், சந்திரனுக்கு எதிர் ேடீ்டில் தசவ்ேொயும் 
இருப்பது நல்லதல்ல! 

12 . ஏேில் சந்திரன், புதன், குரு, சுக்கிரன் ஆகிவயொர்கள் நல்ல நிணலணமயில் 

அமர்ந்திருப்பது நல்லது. தசவ்ேொயும், சைியும் வசர்ந்து எந்த நிணலயில் 

அமர்ந்திருந்தொலும் நல்லதல்ல! 

13 . இன்தைொரு ஆச்சரியத்தக்க ேிதி இருக்கிைது. ஏேொம் ேடீ்டில் - குரு தைித்து இருந்தொல், அது எந்த 
நிணலணம ஆைொலும் சரி, அேருக்கு - திருமைம் நடப்பது அபூர்ேம் . குரு பரிேர்த்தணை 
ஆகியிருந்தொல், இலக்கிை அதிபதி பொர்ணே இருந்தொல் - திருமைம் நடக்கிைது. ஆைொல், ஒரு 
ேித்தியொசமொை திருமை அனுபேம் , அந்த  ொதகர்களுக்கு ஏற்படுகிைது.  
ஆைொல் , இேர்கள் அணைேருக்கும், திருமைத்திற்குப் பிைகு தொன், ேொழ்க்ணக நல்லேிதமொக 
இருக்கும். 

Go To http://www.vedicfastro.blogspot.com/2015/…/blog-post_54.html  

For More Info Regarding This 

பரிேர்த்தணை வயொகம் 

------------------------------------ 

ஒரு கிரகத்தின் ேடீ்டில், இன்தைொரு கிரகம் இருந்து - அேவரொட ேடீ்டில் முதல் கிரகம் இருப்பது. 
உதொரைத்திற்கு , வமஷம் தசவ்ேொய் ேடீு. ரிஷபம் - சுக்கிரன் ேடீு. வமஷத்தில் சுக்கிரனும், 

ரிஷபத்தில் தசவ்ேொயும் இருந்தொல் - ஒருேருக்தகொருேர் பரிேர்த்தணை ஆகி இருக்கிைொர் என்று 
அர்த்தம். புரிகிைதொ? 
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இந்த இரண்டு கிரகங்களுவம - ஆட்சியில் இருந்தொல் என்ை பலவைொ, அந்த பலன்கணள 
தகொடுப்பொர்கள்.. 

உதொரைத்திற்கு - ஏேொம் ேடீ்டு அதிபதி , ஆட்சிவயொ , உச்சவமொ இருக்கிை தபண்ணை ஒருத்தர் மைம் 
முடிக்கிைொர்னு ணேச்சுப்வபொம், அேருக்கு திருமைத்திற்கு பிைகு , ஓவகொ னு ேொழ்க்ணக இருக்கும்.. 

 

இன்ணைக்கு நொம பொர்க்கேிருக்கிை வ ொதிட பொடம் - இரண்டு ேிஷயங்கணளப் பற்ைி....முதல்வல - 
ேர்வகொத்தமம், இரண்டொேது - பொப கர்த்தரி . 

நம்முணடய ேொசக அன்பர் ஒருேர் வகள்ேி வகட்டு இருந்தொர். ரொசி , அம்சம் தரண்டுக்கும் என்ை 
வேறுபொடு சொர் ? என்று. 

அம்சம்ங்கிைது நேொம்சம் . நிணைய வ ொதிடர்கள் ரொசி மட்டும் ணேச்சு , பொர்த்து பலன் தசொல்ைொங்க. 
அது அவ்ேளவு துல்லியமொ ேரொது. ஏன்ைொ , கிரகங்கவளொட உண்ணமயொை ேலிணமணய 
பொர்க்கிைதுக்கு - அம்ச கட்டத்ணதயும் பொர்க்கணும். 

ரொசிக் கட்டத்ணத, இன்னும் தகொஞ்சம் தலன்ணச ணேச்சு , துல்லியமொ பொர்த்து குைிக்கிைது அம்சக் 
கட்டம். லக்கிைத்தின் உள் ேிரிேொக்கம் னு எடுத்துக்கிடலொம். திருமை ேொழ்க்ணக பொர்க்கிைதுக்கு - 
அம்சம் அேசியம் வதணே. 

ரொசிணய வமவலொட்டமொ பொர்த்தொ - ஒரு கிரகம் நல்ல நிணலணமவல இருக்கிை மொதிரி ததரியலொம். 
ஆைொல், அம்சத்திவல அந்த கிரகம் ேலிணம இல்லொமல் இருந்தொல், பலன் முழுேதுமொ 
கிணடக்கிைதில்ணல. 

நேொம்சம் என்பது ரொசியின் 1/9தொேது பகுதி. அதுக்குத்தொன், தலன்ணச ணேச்சுப் பொர்க்கிை மொதிரின்னு 
தசொன்வைன். 

ரொசிச் சக்கரம்தொன் பிரதொைமொைது. நேொம்சச் சக்கரம் உபரியொைது. டொக்டர் நம்ணம சட்ணடவயொடும் 
பரிவசொதணை தசய்ேொர். சட்ணடணயக் கேற்ைிேிட்டும் பரிவசொதணை தசய்ேொர். அதுவபொல  ொதகத்ணத 
சட்ணடவயொடு பரிவசொதணை தசய்ேதற்கு ரொசிச் சக்கரம்.  ொதகத்தின் சட்ணடணயக் கேற்ைிேிட்டுப் 
பரிவசொதணை தசய்ேதற்கு நேொம்சச் சக்கரம். 

சட்ணடணயக் கேற்ைிேிட்டுப் பரிவசொதணை தசய்யும்வபொது பல ேிஷயங்கள் எளிதில் புலப்படும். 
ஆைொல், அதற்கொக ஒவ்தேொரு முணையும் சட்ணடணயக் கேற்ைிேிட்டுப் பரிவசொதணை தசய்ேது 
ேிேகொரமொக இருக்கும். ஆகவே எப்வபொது சட்ணடவயொடு பரிவசொதணை தசய்ய வேண்டும், எப்வபொது 
சட்ணடணயக் கேற்ைிேிட்டுப் பரிவசொதணை தசய்ய வேண்டும் என்பணத வ ொதிடர்கள் புரிந்துதகொண்டு 
தசயல் படுத்த வேண்டும். 

சரி, இப்வபொ பொடம் பொர்க்கலொம். 

ேர்வகொத்தம வயொகம் என்ைொல் என்ை? 

ஒருேர்  ொதகத்தில் குைிப்பிட்ட ஒரு கிரகம் அேர்களது ரொசியிலும், நேொம்சத்திலும் ஒவர ேடீ்டில் 
இருந்தொல் அதணை ேர்வகொத்தமம் அல்லது ேர்வகொத்தம வயொகம் என்று வ ொதிட நூல்கள் 
கூறுகின்ைை. 

உதொரைமொக ஒருேரது  ைை (ரொசி)  ொதகத்தில், குரு சிம்மத்தில் அமர்ந்துள்ளொர் என்ைொல், அேரது 
நேொம்சத்திலும் குரு சிம்மத்தில் அமர்ந்திருந்தொல் ேர்வகொத்தமம் என்று தகொள்ளலொம். 

ஒருேரது  ொதகத்தில் ஆட்சி/உச்சம் தபற்ை கிரகங்கணள வபொவலவே ேர்வகொத்தமம் தபற்ை கிரகம் 
பல ரொ  வயொகங்கணளத் தர ேல்லது. ஒருேருக்கு 2 அல்லது 3 கிரகங்கள் ேர்வகொத்தமம் 
தபற்ைிருந்தொல் அேருக்கு அதிக அளேிலொை ரொ வயொகம் கிணடக்கும். 

அவதவேணளயில் எந்த கிரகம் ேர்வகொத்தமம் தபற்றுள்ளது என்பணதயும் பொர்க்க வேண்டும். 
லக்கிைொதிபதி (1 ) , பொக்கியொதிபதி (9 ) ,  ேீைொதிபதி (10 ), சுகொதிபதி (4 ) ஆகிய கிரகங்கள் ேர்வகொத்தமம் 
அணடந்தொல் ஆயுள் முழுேதும் சிைப்பொை பலன்கணள அந்த  ொதகர் அனுபேிப்பொர். 
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ஒரு சில பொே கிரகங்கள் ேர்வகொத்தமம் தபற்ைொலும் அணே சுபத்தன்ணம அணடந்து, சிைப்பொை 
பலன்கணளத் தரும் என்பதொல் கேணல தகொள்ளத் வதணேயில்ணல. 

இன்னும் ஒரு சிலருக்கு, ரொசிக் கட்டத்தில் - லக்கிைத்தில் எந்த கிரகமும் இல்ணல என்ைொவலொ, 

அல்லது - எந்த கிரகமும், உச்சம், நீசம் ஆட்சி அணமப்பில் இல்ணல என்ைொவலொ, அம்சம் பொர்த்து 
பலன் தசொல்ேது - மிக முக்கியம். 

பொே கத்திரி வயொகம்  

இரண்டு கத்திகணள ஒன்று வசர்த்தொல் அது கத்திரிக்வகொல் ஆகிேிடும். 
பொப கத்திரி வயொகம் என்பது, கத்தரிக்குள் மொட்டிக்தகொண்ட 

வயொகம் என்று ணேத்துக்தகொள்ளுங்கள். கத்திரிக்குள் மொட்டிக் தகொண்டொல் என்ை ஆகும்? 

தேட்டுப்பட்டுப் வபொகும். இல்ணலயொ? 

தேட்டுப்படுதலில் தீயதும் நடக்கும். நல்லதும் நடக்கும். துைி இருக்குனு ணேச்சுப்வபொம், 

தேட்டுைொதவை சட்ணட ணதக்க முடியும். நல்லதும் நடக்க முடியும். ஆைொல், இந்த வயொகத்தில், 

அதிகமொகத் தீணமவய உண்டு. சில வநரங்களில், சில அணமப்புக்களொல் நன்ணமயும் உண்டு. நடுேில் 
மொட்டிக்தகொண்ட ேடீ்டின் பலன்கள் தகடும் அல்லது பலன்கள் அநியொயத்திற்குத் தொமதமொகும். 

இணத எப்படி பொர்க்கிைது ? 

இரண்டு தீய கிரகங்கள் ஒரு ேடீ்டின் இரு பக்கமும் அல்லது 

ஒருகிரகத்தின் இருபக்கமும் அமர்ந்திருந்தொல் அது பொபகர்த்தொரி 

வயொகம் எைப்படும்! 

உதொரைத்திற்கு, 7ஆம் ேடீ்டின் இருபுைமும் தீய கிரகங்கள் 

இருந்தொல்,  ொதகைின் திருமைம், தள்ளிக் 

தகொண்வட வபொகும்.  ொதகத்தில் வேறு நல்ல அணமப்புக்கள் 

இல்லொமலிருந்தொல், திருமைவம நடக்கொமல் வபொய்ேிடும் அபொயமும் 

உண்டு. அப்படிவய திருமைம் ஆகியிருந்தொலும், திருமை ேொழ்க்ணக 

மகிழ்ச்சியில்லொமல் இருக்கும். 

இவத அணமப்பு 10ஆம் ேடீ்டிற்கு ஏற்பட்டொலும், அதொேது பத்தொம் 

ேடீ்டின் இரு புைமும் தீய கிரகங்கள் இருந்தொலும்,  ொதகனுக்கு 

வேணல கிணடக்கொது. கிணடத்தொலும் திருப்தியிருக்கொது. அேதியொக 

இருக்கும். தைியொக ததொேில் தசய்ேதும் நல்லதல்ல. 

இந்த அணமப்பு  ொதகத்தில் எந்த இடத்தில் இருந்தொலும், அப்படிவய 

அந்த ேடீ்டிற்கொை பலொபலன்கள் தகடும். அணே என்ைதேன்று 

சம்பந்தப்பட்ட அந்த ேடீ்ணட ணேத்வத நீங்கள் ததரிந்து தகொள்ளலொம். 

4 என்ைொல் கல்ேி, 5 என்ைொல் குேந்ணதபொக்கியம் இப்படி.....! 
இவத அணமப்பில் சிலருக்கு நன்ணமயும் கிணடக்கக்கூடும்! 

அது என்ை? 

ஒரு ேடீ்டின் இருபுைமும் அல்லது ஒரு கிரகத்தின் இருபுைமும் 

சுபக் கிரகங்கள் இருந்தொல் சம்பந்தப்பட்ட அந்த ேடீ்டிற்கு 

நன்ணமயொை பலன்கள் அபரிதமொகக் கிணடக்கும். 

தீணமகணளச் தசய்யக்கூடிய கிரகங்கள்: 
சைி, தசவ்ேொய், ரொகு, வகது & சூரியன் 

நன்ணமகணளச் தசய்யக்கூடிய கிரகங்கள்: 
குரு, ேளர் பிணை சந்திரன், சுக்கிரன் & புதன் 

உதொரைங்கள்: 
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துலொமில் சுக்கிரன். அதன் பின்ைொல் கன்ைியில் சைி, 
அதற்கு முன்ைொல் ேிருச்சிகத்தில் சூரியன் இருப்பதொக ணேத்துக் 

தகொள்ளுங்கள். அது துலொம் ேடீ்டிற்குப் பொப கர்த்தொரி வயொகத்ணதக் 

தகொடுக்கும். தகொடுத்தொல் என்ை ஆகும்? சுக்கிரைொல் சரிேர 

இயங்க முடியொது.  ொதகனுக்கு உரிய பலணைத் தரமுடியொது. 

 ொதகன் கொசு இருந்தும் பட்டிைி, கல்யொைம் பண்ைியும் 

பிரம்மச்சொரியொக இருப்பொன். சுகங்கணள அனுபேிக்க முடியொது. 

இணதப்வபொல ஐந்தொம் ேடீ்டின் இருபுைமும் இரு தீய கிரகங்கள். 
ஐந்தொம் ேடீ்டில் எந்தகிரகமும் இல்ணல என்று ணேத்துக் 

தகொள்ளுங்கள். இந்த அணமப்பு  ொதகைின் குேந்ணதகணளப் 

பொதிக்கும். அதொேது  ொதகன் தன்னுணடய குேந்ணதகளொல் 

அேதிப் படுேொன் அல்லது குேந்ணத இல்லொமல் அேதிப்படுேொன் 

இரண்டு தீய கிரகங்களுக்கு இணடயில் லக்கிைம் மொட்டிக்தகொண்டு 

ேிட்டொல்,  ொதகன் குைக்வகடு உணடயேைொக இருப்பொன். அதைொல் 

பல சிக்கல்கணள அேன் எதிர்தகொள்ள வநரிடும். 

======================================================== 

அப்புைம், நம்ம இணைய ேொசக அன்பர்கள் அணைேருக்கும் இன்தைொரு முக்கியமொை ேிஷயம். 
வ ொதிட பொடம் படிக்கிைது தரொம்ப ஈசி. அந்த மொதிரி , புரிகிை அளவுக்கு - நடத்த முடியும் ங்கிை 
நம்பிக்ணக , எைக்கு தகொஞ்சம் இருக்கு. ஆைொல் நீங்க மத்தேங்களுக்கு பொர்த்து பலன் தசொல்லும் 
முன்பு - நீங்க தரொம்ப ததளிேொ தசொல்லணும். குேப்பேொதியொ இருக்கக் கூடொது. 

உங்களுணடய ஒழுக்கம் முக்கியம். திைமும், கைி , மீன் சொப்பிட்டுக் கிட்டு - சரக்கு அடிச்சுக்கிட்டு , 

தகட்ட தபண்கவளொட சகேொசம் ணேச்சுக்கிட்டு - தரொம்ப பக்கொேொை மொடர்ன்  மீன்தொர் வரஞ்சுக்கு 
இருந்தொ - பலன் தப்பொ வபொைதுக்கு ேொய்ப்பு இருக்கு. தரொம்ப கேைமொ இருங்க. ஏன்ைொ , 

கஷ்ட்டத்திவல தேிக்கிை ஒருத்தருக்கு - உங்கவளொட ேொர்த்ணதகள் ஒரு ஆறுதலொவும், 

ேேிகொட்டியொகவும், பலம் தகொடுப்பதொகவும் இருக்கணும்... 

ஏதொேது தகட்ட பலன் ேரப்வபொை மொதிரி இருந்தொல் கூட - உடவை உங்க ேொயிவல இருந்து அந்த 
ேொர்த்ணதகள் ேந்து ேிடக் கூடொது. ேொர்த்ணதப் பிரவயொகம் தரொம்ப கேைமொ இருந்வத ஆகணும். குரு 
ஸ்தொைத்திவல இருக்கிை ஒருத்தவரொட ேொய் முகூர்த்தம் - தகட்ட ேிஷயங்களில் சீக்கிரவம பலித்து 
ேிடுகிைது. 

என்னுணடய அனுபேத்திவல இன்தைொரு முக்கிய ேிஷயம் - திைமும் , இணை ஆலயங்களுக்கு 
தசல்ல முடிந்தொல் - அது உங்களுக்கு அற்புத பலன்கள் தரும். ேொக்கு பலிதம் ஏற்படும். அந்த 
ஈசைின் அருள் , உங்கணள கேசம் வபொல் கொக்கும். உங்கணளயும் , உங்கள் சந்ததிணயயும் . 

வேணல ேிஷயமொக தேளியூர் தசன்ைொலும், அருகில் உள்ள ஆலயம் தசல்லும் ேேக்கத்ணத 
தகொள்ளுங்கள்.  

ஒரு கிரகம் - சில ேடீுகளில் இருக்கும்வபொது - பலமொகவும், சில ேடீுகளில் பலேைீமொகவும் 
இருக்கும் . இது உங்களுக்கு ததரிஞ்ச ேிஷயம் .. இல்ணலயொ? 

ஒரு கிரகத்திற்கு - குைிப்பிட்ட சில ஸ்தொைங்களில் , மற்தைொரு கிரகம் அமரும்வபொது - அது அற்புத 
பலன்கள் தரும் வயொகமொகி ேிடுகிைது. உதொரைத்துக்கு - தமட்ரொஸ் மொதிரி ஊர்வல ேந்து 
இருக்கிைஙீ்க னு ணேச்சுப்வபொம். உங்க தசொந்த ஊர்வல இருந்து , தரொம்ப ததரிஞ்சேங்க - நொலு ேடீு 
தள்ளி இருக்கிைொங்கனு ணேச்சுக்வகொங்க. என்ை இருந்தொலும், அது ஒரு சப்வபொர்ட்.. தொவை. அதுவே 
உங்க தசொந்த மொமொ, மொமைொர் னு இருந்தொ.. கூடுதல் பலம்.. இல்ணலயொ..? சில சமயம் அதுவே, 

சிலருக்கு ததொல்ணலயொவும் இருக்கலொம்.. கதரக்டொ? அவத தொன். 

அவத மொதிரி தொன் - வயொகங்களிலும் - சுப வயொகம் , அே வயொகம் னு உண்டு. 
அதொேது - சில வயொகங்கள் நல்லதும் தசய்யும். சில தகட்டதும் தசய்யும்.  
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சில முக்கியமொை வயொகங்கள், அதைொவல ஏற்படக்கூடிய பலன்களும் பொர்க்கலொம்.  
வயொகங்கள் : 

ஒன்றுக்கும் வமற்பட்ட கிரகங்களின் வசர்க்ணகயொலும், ஒரு கிரகம் மற்தைொரு கிரகத்தின் சம்மந்தம் 
தபறுேதொலும், ஒரு கிரகம் குைிப்பிட்ட ஸ்தொைத்தில் ஆட்சி, உச்சம் வபொன்ை நிணலகளில் 
இருந்தொலும் ஏற்படக்கூடிய ேிணளவுகள் வயொகம் எைப்படும். 

வயொகம் என்ைவுடன் அதிர்ஷ்டமொை அணமப்பு என்று கருதிைொல் அது தேைொகும். வ ொதிட 
பரிபொணஷயில் வயொகங்கள் என்ை ேொர்த்ணத ஒரு கிரகத்திற்கும் இன்தைொரு கிரகத்திற்கும் ததொடர்ணப 
குைிக்கும் குைியிட்டு ேொர்த்ணத தொன். இந்த ேொர்த்ணத தைித்தைி கிரகங்கவளொடு சம்பந்தப்படும் 
வபொது பலேித அர்த்தங்கணளத் தருகிைது. 

3600 வயொகங்கள் இருப்பதொக பணேய மூல நூல்களில் குைிப்புகள் கொைப்படுகின்ைை. ஆைொல் சுமொர் 
400 வயொகங்கள் மட்டுவம அதிகம் நணடமுணையில் அலசி ஆரொயப்படுகிைது.. . 

பஞ்ச மஹொ புருஷ வயொகம். 
--------------------------------------------- 

இந்த வயொகம் பஞ்ச மஹொபுருஷர்களொல் ஏற்படக்கூடியது. நேகிரகங்களில் தசவ்ேொய், புதன், குரு, 

சுக்கிரன், சைி, இவ்ணேந்து கிரகங்களுக்கும் பஞ்ச மஹொபுருஷர்கள் என்று தபொதுேொக ஒரு தபயர் 
உண்டு. 

1) தசவ்ேொயொல் ஏற்படக்கூடிய ருசக வயொகம். 
2) புதைொல் ஏற்படக்கூடிய பத்ரொவயொகம். 
3) குருேொல் ஏற்படக்கூடிய ஹம்ச வயொகம் 

4) சுக்கிரைொல் ஏற்படக்கூடிய மொளேியொ வயொகம் 

5) சைியொல் ஏற்படக்கூடிய சச வயொகம் 

நீசம் அணடயொமல் , வமவல கூைிய கிரகங்கள் - இலக்கிை வகந்திரத்தில் - நின்ைொவலொ, அல்லது தைது 
தசொந்த ேடீுகளில் ஆட்சி தபற்ைொவலொ , அல்லது உச்ச ேடீுகளில் இருந்தொவலொ - இந்த பஞ்ச மகொ 
வயொகங்களில் ஒன்று ஏற்படுகிைது. அதைொல் என்ை பலன்..? அந்த கிரகங்கவளொட கொரகத்துேம் 
பொருங்க.. 

உதொரைத்துக்கு - பத்ரொ வயொகம். புதன் - வகந்திரத்திவலொ - இல்ணல கன்ைி , மிதுைத்திவலொ 
இருந்தொல் ேரும். இந்த  ொதகர்கள் - புத்தி சொலி, அைிவு  ேீி.. பள்ளி படிப்பு தகொஞ்சமொ இருந்தொக் 
கூட - எதொேது ஒரு துணையில் , தொவை முயன்று - கற்று - அந்த துணையில் நல்ல வதர்ச்சி தபற்று 
ேிடுகிைொர்கள். 
அனுபேத்தில் - புதன் உச்சமொக , ஆட்சியொக இருப்பேர்கள் :- நணகச்சுணே உைர்வு அதிகமொக 
இருக்கும். கொதலுக்கு தூது வபொேொர்கள்.., கொதலிக்கும் நண்பர்கணள வசர்த்து ணேப்பதில் - ஆர்ேம் 
இருக்கும். அதைொல் பிரச்ணை ேரும். சுயமொக சிந்திக்கும் தன்ணம தகொஞ்சம் கம்மி தொன். ஆைொல் - 
'தகத்து' தமய்ண்ணடன் பண்ணுேொங்க. இப்படி...... 
மத்த வயொகங்களுக்கும் - இவத மொதிரி - எடுத்துக்தகொள்ளவும். 

சந்திரன் சம்பந்தப்பட்ட வயொகங்கள் 

-------------------------------------------------------- 

சந்திரவைொடு மற்ை கிரகங்கள் சம்பந்தப்படும் வபொது ஏற்படும் வயொகங்கணளக் கேைிப்வபொம். ஒரு 
 ொதகத்தில் சந்திரனுக்கு முன்னும் பின்னும் சூரியன், ரொகு, வகது தேிர வேறு கிரகங்கள் இருந்தொல் 
அது துருதரொ வயொகம் எைப்படும். இந்த வயொகம்  ொதகனுக்கு நல்ல உைணேயும் நல்ல குைத்ணதயும் 
ேொகை சுகத்ணதயும் தகொடுக்கும். 

அவதவபொல சந்தினுக்கு 12ேது இடத்தில் ரொகு வகதுக்கணளத் தேிர வேறு கிரகங்கள் இருந்தொல் 
அைபொவயொகம் எைப்படும். இந்த வயொகம் ஆவரொக்கியத்ணதயும், தபயர் புகணேயும் தரும். 
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சந்திரனுக்கு 2ம் இடத்தில் சூரியன், ரொகு, வகதுக்கணளத் தேிர வேறு கிரகங்கள் இருந்தொல் அது சுைபொ 
வயொகம் எைப்படும். இந்த வயொகம் சொதொரை மைிதணை உணேப்பின் மூலமொக உயர்த்தி அரசனுக்குச் 
சமமொக ஆக்கிேிடும். 

சந்திரனுக்கு முன்னும் பின்னும் கிரகங்கள் எதுவும் இல்லொது அது வகமத்துருமம் என்னும் 
வயொகமொகும். இந்த வயொகம் ஒரு  ொதகத்தில் இருந்தொல். இது எவ்ேளவு தபரிய 
தசல்ேந்தர்கணளயும், அேர் இைப்பதற்கு முன் ஆண்டியொக்கி - ேதீியில் நிற்க ணேத்து ேிடும். இது 
தபொது ேிதி. இதற்க்கு நிணைய ேிஷயங்கணள சரி பொர்க்க வேண்டும். அேசரப் பட்டு உடவை பலன் 
தசொல்லி ேிடொதீர்கள். 

சந்திரனுக்கு 1, 4, 7, 10 ஆகிய ஸ்தொைங்களில் குரு இருந்தொல் அது க  வகசரி வயொகமொகும். இந்த 
வயொகம் தீர்க்கொயுணளயும், புகணேயும், பை ேருேொணயயும், ேொகை சுகத்ணதயும் தகொடுக்கும்.  
இது ேந்து தரொம்ப அபூர்ேம், அப்படி இப்படினு தநணைய வபர் கொதுவல பூ சுத்தி இருப்பொங்க.. 
நம்பொதீங்க. மொசத்துவல , குணைஞ்சது - பத்து நொள் , சந்திரனும் - குருவும் - இந்த நிணலவல தொன் 
இருப்பொங்க.  
ஆைொல் - இது ஒரு நல்ல வயொகம். அதுவல சந்வதகம் இல்ணல. எவ்ேளவு கஷ்டப்படுை 
குடும்பத்திவல இந்த  ொதகர் பிைந்தொலும், அந்த தரித்திர சூழ்நிணலயிலிருந்து அந்த குடும்பத்ணத 
மீட்டுக் தகொண்டு ேரும் ஆற்ைல் - அந்த  ொதகருக்கு ஏற்படுகிைது. 
சந்திரனும், குருவும் - லக்கிைத்தில் இருந்து மணையொமல் இருந்தொல் - இது கண்டிப்பொக - மிக சிைந்த 
வயொகமொகும். 

 ொதகத்தில் சந்திரனும் தசவ்ேொயும் வசர்ந்திருந்தொல் அது சந்திர மங்கள வயொகமொகும். இந்த வயொகம் 
அணசயொத தசொத்துக்கணள அதிகமொகத் தரும். அவதவநரம் இக்கிரகங்கணள அசுப கிரகம் ஏதொேது 
ஒன்று பொர்த்தொல்  ொதகனுக்குச் தசொத்துக்கணளக் தகொடுத்து மூணளக் வகொளொணைத் தந்து ேிடுகிைது. 

சந்திரனுக்கு 6, 8,12ல் குரு இருந்தொல் அது சகடவயொகமொகும். இந்த வயொகத்தில் பிைந்தேர்களின் 
ேொழ்க்ணக நிணலயில்லொமல் சக்கரம் வபொல் வமலும் கீழும் சுற்ைிக் தகொண்வட இருக்கும். நல்ல 
நிணலவல இருக்கிைேங்க - சர்ர் ருனு கீவே ேந்து, திரும்ப வமல ேருேொங்க.. 

சூரியன் சம்பந்தப்பட்ட வயொகங்கள் 

------------------------------------------------------- 

சூரியனுக்கு 2ல் சந்திரன், ரொகு, வகது, தேிர, வேறு கிரகங்கள் இருந்தொல் அது வேசி வயொகம் 
எைப்படும். இந்த வயொகத்வதொடு பிைந்த ஆண் ஆைொலும் தபண் ஆைொலும் சுய தகௌரேத்ணத இேந்து 
பைம் மற்றும் தசொத்துக்கணளப் தபறுேொர்கள். 

சூரியனுக்கு 12ல் ரொகு, வகதுக்கணளத் தேிர மற்ை கிரகங்கள் இருந்தொல் அது ேொசிவயொகமொகும். இந்த 
வயொகம் தபரும் புகணே  ொதகன் தபறும்படிச் தசய்யும். சூரியன் இருக்கும் ரொசிக்கு இரு 
பக்கங்களிலும் எந்தக் கிரகம் இருந்தொலும் அது சுய உபயசொரி வயொகம் எைப்படும். இது நல்ல 
ேருேொணயயும புகணேயும் ஈட்டித்தரும். 

புத ஆதித்யொ வயொகம் 

புதனும், சூரியனும் ஒரு ரொசியில் வசர்ந்திருந்தொல் அது வயொகத்ணதக் தகொடுக்கும். அந்த வயொகத்தின் 
தபயர் புத ஆதித்ய வயொகம் . 
இந்த வயொகம் அதீத திைணமகணளக் தகொடுக்கும். எடுத்த கொரியங்களில் தேற்ைிணயக் தகொடுக்கும். 
சமூகத்தில்/நட்பு ேட்டொரங்களில் மதிப்ணபயும், மரியொணதணயயும் தகொடுக்கும். நிபுைத்துே வயொகம் . 
உயர் கல்ேி கற்கும் சூழ்நிணல ஏற்படும். அேசரப் படொதீங்க. நூத்துக்கு எண்பது வபருக்கு - சூரியனும், 

புதனும் வசர்ந்து தொன் இருக்கும். இரண்டில் ஒன்று - ஆட்சி , உச்சம் இருக்க வேண்டும். அல்லது - 
வகந்திர, வகொைங்களில் இருக்க வேண்டும். குணைந்த பட்சம் மணைவு ஸ்தொைங்களில் இல்லொமல் 
இருக்க வேண்டும். தீய கிரக வசர்க்ணக , பொர்ணே இருக்க கூடொது. 

இவத வபொவல - பல வயொகங்கள் இருக்கின்ைை .  ொதகம் பொர்க்கும் தபொழுது - இந்த வயொகங்கள் 
இருக்கிைவதயொைொல் - உரிய தசொ, புத்தி கொலங்களில் - அந்த  ொதகருக்கு - உரிய பலன்கள் 
ஏற்படுகிைது.. 
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இந்து லக்கிைம் பற்ைிய தகேல்களுக்கு ேருவேொம்.. 
இணதப் பற்ைி , நிணைய வ ொதிடர்களுக்கு ததரியொது என்பது என் அனுபேக் கருத்து. அது வபொன்ை , 

ஒரு அரிய ேிஷயத்ணத உங்களிடம் பகிர்ந்து தகொள்ேதில் தபரு மகிழ்ச்சி. 

உங்கள்  ொதகத்தில் - எதுவும் உச்ச கிரகம், ஆட்சி கிரகம் இல்ணல என்ை வபொது , இந்து லக்கிைத்தில் 
நின்ை கிரகத்தின் தணச ேருகிைதொ என்று பொருங்கள்... நீங்கள் வகொடீஸ்ேரரொேது 100 % உறுதி. 
உங்களுக்கு கிணடக்கும் , பை ேரவு பற்ைி ததரிந்து தகொள்ள - இரண்டொம் இடம், குரு பகேொன் 
நிணலணம தேிர இந்து லக்கிைமும் ததரிந்தொல் நல்லது. 

சரி, இணத எப்படி பொர்ப்பது என்று பொர்ப்வபொம்.. 

உங்கள்  ொதக கட்டத்ணத எடுத்துக் தகொள்ளுங்கள் : 
லக்கிைம், ரொசி --- என்ை என்று பொருங்கள் : 

ஒவ்தேொரு கிரகத்திற்கும் - இந்து இலக்கிை ேிதிப்படி - கணல எண்கள் என்று உண்டு. "ஒளி எண்கள் 
/கதிர் எண்" என்றும் ணேத்துக் தகொள்ளலொம். 

சூரியனுக்கு - 30  

சந்திரனுக்கு - 16  

தசவ்ேொய்க்கு - 6  

புதனுக்கு - 8  

சுக்கிரனுக்கு - 12 

குருவுக்கு - 10  

சைிக்கு - 1 

ரொகு, வகதுக்கு - கணலகள் கிணடயொது. 

உங்கள் லக்கிைத்தில் இருந்து - ஒன்பதொம் ேடீு என்ை என்று பொருங்கள் . அந்த ேடீ்டின் அதிபதி 
யொர் ? அேருக்கு எத்தணை கணல என்று பொருங்கள். 

அவதவபொவல - உங்கள் ரொசிக்கு - ஒன்பதொம் ேடீ்டின் அதிபர் , அேருக்கு எத்தணை கணல எண் என்று 
பொருங்கள் . 

இரண்டு கணல எண்கணளயும் கூட்டி , ேரும் கூட்டுத்ததொணகணய - 12 ஆல் ேகுக்க வேண்டும். 
ேகுத்த பிைகு ேரும் எண்ணை, சந்திரன் நின்ை ேடீ்டில் இருந்து 1 ...2 ...3 ... என்று எண்ைி ேொருங்கள். 
எந்த ேடீ்டில் மீதி ததொணக முடிகிைவதொ .. அந்த ேடீு .. இந்து லக்கிைம் என்று தபயர்... 

இந்த இந்து லக்கிைத்தில் இருந்து ேரும் ஒரு கிரகத்தின் தணச நடக்கிைது என்ைொல்... உங்களுக்கு , 

தபொன்னும் தபொருளும், புகழும் குேியும்... 

ஒரு உதொரைத்திற்கு - ேிருச்சிக லக்கிைம் , சிம்ம ரொசி என்று ணேத்துக் தகொள்வேொம். 
ேிருச்சிகத்திற்கு - ஒன்பதொம் ேடீு - கடகம் . அதிபதி - சந்திரன் . அேரது கணல எண் : 16 . 

சிம்ம ரொசிக்கு - ஒன்பதொம் ேடீு - வமஷம் . அதிபதி - தசவ்ேொய். கணல எண் : 6. 

இரண்ணடயும் கூட்டிைொல் - ேருேது : 16 + 6 = 22 . 

12 ஆல் ேகுக்க மீதி ேருேது ::: 10 . இணத சந்திரன் நின்ை சிம்ம ரொசியில் இருந்து என்ை , 10 ஆம் 
ேடீொக ேருேது ரிஷபம். இந்த  ொதகருக்கு - ரிஷபவம இந்து லக்கிைம் ஆகும். 

ரிஷபத்தில் இேருக்கு நிற்கும் கிரகத்தின் தணச நடந்தொல் - அேருக்கு , அந்த தணச கொலம் - 
அற்புதமொை ஒரு கொலமொக இருக்கும். அது அசுப / தீய கிரகமொகவே இருந்தொலும் , இது தபொருந்தும். 

அேரது பலன் அளவு வேறுபட ேொய்ப்பு இருக்கிைது. உதொரைத்திற்கு நணட முணையில் - ஆளும் 
கட்சி கவுன்சிலரும் அதிகொரம் பணடத்தேர்தொன், MLA , MP , மிைிஸ்டர் இப்படி ஆளுக்கு தகுந்த மொதிரி 
வேறுபடும் இல்ணலயொ? அவத மொதிரி ... 

இயல்பில் இந்து லக்கிைம் - த ன்ம லக்கிைத்திற்கு பணக ேடீு , இல்ணல பணக கிரகம், நீச கிரகம் 
அங்வக இருந்தொல் - பலன் தகொஞ்சம் குணையும். ஆைொல் , அபரிமித பலன்கள் கண்டிப்பொக ஏற்படும். 
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அவத வேணளயில் , இந்த இந்து லக்கிைம் - த ன்ம லக்கிைத்திற்கு , மணைவு ஸ்தொைமொக 
இல்லொமல் ( 3 ,6 ,8 ,12 ) - இந்து லக்கிைத்தில் - ஒரு சுப கிரகம் இருந்து , அல்லது சுப கிரகங்களின் 
பொர்ணே தபற்று தணச நடந்தொல் - அேர் உலக புகழ் தபரும் வகொடீஸ்ேரரொேொர். 

இணதத் தேிர சில நுணுக்கமொை ேிதிகளும், ேிதி ேிலக்குகளும் உண்டு. அணத எல்லொம் நீங்கள் - 
தைிவய , உங்களுக்கு ேொய்ப்பு கிணடக்கும்வபொது - ஆரொய்ச்சி  
தசய்து தகொள்ளுங்கள். 

 

********************************************************************************************************** 
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ஓம் நமசிேொய ; குரு தட்சைொமூர்த்தியொய நமக 

 

சில ேிஷயங்களுக்கு - கொரை கொரியம் ததரிேது இல்ணல. அந்த கொல 
ரிஷிகளொல் ,  ேகுத்து ணேக்கப் பட்டுள்ள வ ொதிட சொஸ்திர ேிதிகள் அணதப் 
வபொவல தொன். நிணைய ேிதிகளுக்கு - தகொஞ்சம் வபொலேொேது கொரைம் புரியும். 
ஒரு சில ேிதிகளுக்கு,.... !? சுத்தம்.. ஏன் ? எதுக்குவை புரிபடொது... அந்த மொதிரி - 
இரண்டு ேிஷயங்கணள , பலரது  ொதகங்கணள ஆரொய்ந்து பொர்த்ததில்  , ததளிேொக 
அணே தபொருந்தி இருப்பதொல் , ஆச்சரியப்பட்டு , அந்த ேிஷயங்கணள உங்களிடம் 
பகிர்ந்துதகொள்கிவைன். 
 

ேோரஜேோ போவ நோஸ்தி 

நொம் ஏற்கைவே - பன்ைிரண்டு ேடீுகணளப் பற்ைி , பொடம் பொர்த்வதொவம, ...அந்த 
,   அந்த ேடீுகளுக்கு கொரகத்துேம் தபரும் கிரகங்கணளப் பற்ைி கூைி இருந்வதன்... 
ஞொபகம் இருக்கிைதொ? 

 

உதொரைத்திற்கு - ஏழொம் ேடீு - களத்திர ஸ்தொைம் - கொரகம் தபறுேது - சுக்கிரன். 
ஐந்தொம் ேடீு - குழந்ணதகள் ஸ்தொைம் - கொரகம் தபறுேது  - குரு . 
 

கதரக்டொ ?  இந்த ஏழு கிரகங்களுவம, தைது  கொரகம்   தபறும் இடங்களில் 
நின்ைொல் - தசொதப்பி ேிடுகிைொர்கள். அேர்கள் வேணல பொர்ப்பவத இல்ணல.  

தைியொக நின்ைொல் , தேகு நிச்சயமொக தசொதப்பல். மற்ை கிரகங்களுடன் 
இணைந்து இருப்பது - பரேொ இல்ணல. 
 

அதொேது - எந்த லக்கிைமொக இருந்தொலும், ஏழில் - சுக்கிரன் தைித்து இருந்தொல் , 

அேர்களுக்கு திருமை ேிஷயம் , அவ்ேளவு எளிதொக இருப்பது இல்ணல. நிணைய 
வபருக்கு திருமைவம நடப்பது இல்ணல. அல்லது தேகு தொமத திருமைம்... 
முணைப்படி திருமைம் தசய்து குடித்தைம் நடத்த முடியொத நிணல இப்படி..தேைி, 
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ேிதி ேிலக்கொய்  நடந்தொலும் - கல்யொைம் பண்ைியும் பிரவயொ ைம் இல்லொத 
நிணலணம.  இப்படி.... 
 

அணதப் வபொலவே ,  ஐந்தொம் ேடீ்டில் - குரு தைித்து நின்ைொல் - அேர்களுக்கு - 
குழந்ணத பொக்கியம் இருப்பது இல்ணல. ஆகொ , பிரமொதம், ஐந்தில் குரு - நல்லொ 
பக்கொேொ - திரிவகொை ஸ்தொைத்தில் இருக்கிைொர் எை அேசரப் பட்டு ேிடொதீர்கள்..  
 

இதற்க்கு தபயர் தொன் கொரவகொ பொே நொஸ்தி ....  
 

இணதக் கூட நிணைய வ ொதிடர்கள் ததரிந்து ணேத்து இருக்கிைொர்கள்.. ஆைொல் , 

நொம் அடுத்து பொர்க்க ேிருக்கும் ேிஷயம் - நிணைய வபருக்கு ததரிஞ்சு இருக்க 
ேொய்ப்பு இல்ணல என்பது என் அனுபேம்... 
 

எந்த ஒரு ேிஷயமும் ததரிஞ்சுக்கிட தரண்டு ேணக இருக்கு. -- ஒன்னு 
உங்களுக்கு தசொல்லிக் தகொடுக்கிை குரு - பக்கொேொ , தேளிப்பணடயொ தசொல்லிக் 
தகொடுக்கிைேரொ இருக்கணும். ... இல்ணலயொ , உங்களுக்கு இயல்பொ இருக்கிை 
ஆர்ேம் , உங்க வதடுதல் ... உங்களுக்கு நிணைய ேிஷய ஞொைத்ணதக்  தகொடுக்கும். 
 

ஜேந்திரோதிபத்திய ஜதோஷம்  

சுப கிரகங்கள் - வகந்திர அதிபதிகளொக இருந்து  , வகந்திரங்களிவலவய நிற்க - 
அேரொலும் ஒன்றும் பிரவயொ ைம் இல்ணல என்கிைது ேிதி.. இது எல்லொ 
கிரகங்களுக்கும் இல்ணல. முழுக்க , முழுக்க சுப கிரகங்களுக்கு மட்டுவம. 

இயல்பிவலவய - அசுப கிரகங்களொை - தசவ்ேொய் , சைி, சூரியன் , வதய்பிணை 
சந்திரன், தீய கிரகங்களுடன் வசர்ந்தொல் அசுப கிரகமொை புதன் , ரொகு , வகது  - 

ஆகிவயொர் வகந்திரங்களில் நின்ைொல் - வதொஷமில்ணல. 
 

எைவே , வகந்திரொதிபத்திய வதொஷம் தபறும் கிரகங்கள் - குரு, சுக்கிரன் , 

ேளர்பிணை சந்திரன், தைியொக நிற்கும் புதன். 
இேர்கள் , வேறு கிரகங்களுடன் இணைந்து - வகந்திரத்தில் இருந்தொல் , பரேொ 
இல்ணல. தைிவய நிற்க கூடொது.  
 

-------- தேறுமவை  ொதகம் பொர்த்து ேிட்டு - ஆஹொ , நல்ல சுப கிரகம்  - 

முழு  பலத்துடன் வகந்திர ஸ்தொைத்தில் நிற்கிைது.. அவமொகமொக இருக்கும் என்று 
எண்ைி ேிடொதீர்கள்.. சரியொ ? 

 

ததளிேொக புரிய ேில்ணல என்ைொல்  ஒரு உதொரைத்துடன் பொர்ப்வபொம்..  
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கடக லக்கிைம் என்று ணேத்துக் தகொள்ளுங்கள் : 
 

வகந்திர ேடீுகள் :  1 ,4 ,7 ,10  ===  கடகத்திற்கு என்தைன்ை 
ேடீுகள்  வகந்திரமொகிைது  ? 

 

கடகம், துலொம், மகரம் , வமஷம் .... கதரக்டொ ...? 

 

சந்திரன், சுக்கிரன், சைி , தசவ்ேொய் - இந்த ேடீுகளுக்கு அதிபதிகள். சைியும் , 

தசவ்ேொயும் -  வகந்திரத்தில் நிற்பது நல்லது. 
 

ஆைொல், ேளர்பிணை , சந்திரவைொ, இல்ணல 4 ஆம் ேடீ்டுக்கு அதிபதியொக ேரும் 
சுக்கிரவைொ  - தைியொக வகந்திரத்தில் நிற்க அேரொல்  , 

முழுேதும்  பலன்கள்  இல்ணல. இணதத்தொன், வகந்திரொதிபத்திய வதொஷம் என்று 
சொஸ்திரம் கூறுகிைது.. 
 

இந்த நுணுக்கமொை ேிதிகணள ஏன் கூறுகிவைன் என்ைொல், முதலில் உங்கள் 
 ொதகத்ணத முழுக்க ஆரொய்ந்து பொருங்கள்.. இது ேணர நடத்திய பொடங்களுடன் - 
உங்கள்  ொதகம் ஆரொய்ந்து எப்படி, எவ்ேளவு தூரம் - உங்களுக்கு,  நீங்கள் பலன் 
தசொல்ல முடிகிைது என்று பொருங்கள்.., அது மற்ைேர்களுக்கு பலன் தசொல்ேதற்கு 
உங்களொல் முடியும் என்ை நம்பிக்ணக தரும். 

ஒரு வ ொதிடரொக நீங்கள் ததரிந்து தகொள்ள வேண்டிய மிக முக்கியமொை 
ேிஷயங்களில் " வஹொணரயும் " ஒன்று.  
 

வ ொதிடரொக இருப்பணத ேிட்டுத் தள்ளுங்கள். அன்ைொட நணடமுணையில் , இது 
உங்களுக்கு அளப்பரிய பலன்கள் தரும். வஹொணர அைிந்து நடப்பேணை . யொரும் 
த யிக்க முடியொது என்பது சித்தர்கள் ேொக்கு. அப்படிப் பட்ட ஒரு மகத்தொை 
ேிஷயம் பற்ைி நொம் இன்று பொர்க்க ேிருக்கிவைொம். 
 

ஏழு கிரகங்களுக்கு மட்டுவம ஓணர உண்டு. ரொகு, வகது சொயொ கிரகங்கள் 
என்பதொலும், அேற்ைிற்கு சுற்றுப்பொணத இல்லொத கொரைத்தொலும் அேற்ைிற்கு 
ஓணர கிணடயொது. 
 

பூமத்திய வரணக, தீர்க்க வரணக ஆகியேற்ணை நமது முன்வைொர்கள் எப்படி 
உருேொக்கிைொர்கவளொ அவதவபொல்தொன் ஓணரகளும் உருேொக்கப்பட்டை. சூரியைின் 
சுற்றுப்பொணத, சூரியனுக்கு அருகில் இருக்கக் கூடிய கிரகங்கள், ததொணலேில் 
இருக்கக் கூடிய கிரகங்கள், அதனுணடய ஈர்ப்பு சக்தி, அதன் ஒளிக்கற்ணைகள் 
பூமிணய அணடேதற்கு எடுத்துக் தகொள்ளப்படுேதற்கொை கொல வநரம் இணத 
எல்லொம் அடிப்பணடயொக ணேத்துதொன் நமது முன்வைொர்கள் ஓணரகணள 
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கைக்கிட்டுள்ளைர். 
 

சூரியன் மற்றும் அதன் அருவக அல்லது ததொணலேில் உள்ள கிரகங்களின் 
அணமப்ணபக் தகொண்டு ேொைேியல் அைிஞர்கள் ஓணரகணள உருேொக்கிைர். 
இதன்படி ேொரத்தின் முதல் நொளொை ஞொயிைன்று முதல் ஓணரணய சூரியனுக்கு 
அளித்தைர். 
 

அதற்கு அடுத்து சுக்கிரன் , அதற்கு அடுத்து புதன் ஓணர , 4ேது இடம் 
சந்திரனுக்கும், 5ேது இடம் சைிக்கும், 6ேது இடம் குருவுக்கும், 7ேது இடம் 
தசவ்ேொய்க்கும் ேழங்கிைர். 
 

இதற்கு சுற்றுப்பொணத, கிரகங்களின் கதிர் ேசீ்சுதொன் கொரைம்.  
இேற்ைில் சுக்கிரன் ஓணர, புதன் ஓணர, குரு ஓணர ஆகிய மூன்றும் நல்ல 
ஓணரகள் எைப்படுகிைது. எந்த ஒரு நல்ல கொரியம் தசய்ய வேண்டுதமன்ைொலும் - 
இந்த வஹொணரகளில் துேங்கலொம்.   
 
 

ஓணர என்பது சூரிய உதயத்தில் இருந்து கைக்கிடப்படுகிைது. அந்த நொளின் 
கிழணம அதன் முதல் ஓணரயொக தகொள்ளப்படுகிைது. உதொரைமொக ஞொயிறு 
கொணல முதல் ஒரு மைி வநரம் (6-7 மைி) சூரியைின் ஓணர. 
 

இணதயடுத்து 7-8 மைி ேணர சுக்கிரன் ஓணர, 8-9 மைி ேணர புதன் ஓணர, 9-10 

ேணர சந்திரன் ஓணர, 10-11 ேணர சைி ஓணர, 11-12 மைி ேணர குரு ஓணர, 12-1 

மைி ேணர தசவ்ேொய் ஓணர. இணதயடுத்து மீண்டும் சூரியன் ஓணர துேங்கும். 
 

இவதவபொல் தசவ்ேொய்க்கிழணம என்ைொல் அன்று கொணல 6 முதல் 7 மைி ேணர 
தசவ்ேொய் ஒணர, புதன் கிழணம என்ைொல் கொணல 6-7 மைி ேணர புதன் ஓணர, 

அதன் பின் ஒவ்தேொரு மைி வநரமும் வமவல கூைப்பட்டுள்ள ேரிணசப்படி ஓணர 
கைக்கிடப்படும். 
 

தபொதுேொக கொணல 6 மைி என்பதணை சரொசரி சூரிய உதய வநரமொகக் 
தகொண்டுதொன் ஓணரகள் கைக்கிடப்படுகின்ைை. 
 
 6 - 1- 8 - 3  
 

இந்த ேரிணசணய ஞொபகம் ணேத்துக்தகொள்ளுங்கள்.  கொணல 6 மைிக்கு  ேரும் 
ஓணர , திரும்பவும் மதியம் 1 மைிக்கும், இரவு 8 மைிக்கும்  , பின்பு அதிகொணல 3 

மைிக்கும் ேரும். 
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சூரிய ஓமர :   
 

சூரியன் ஓணரயில் அரசு சம்பந்தப்பட்ட கொரியங்கள், ேழக்கு ததொடர்பொை 
ேிடயங்கள் வமற்தகொள்ள சிைப்பொைதொக இருக்கும். உங்கள் வமலதிகொரிகணள 
சந்தித்தல்,  வபொன்ை தபருந்தணலகணள சந்திக்கும் கொரியம் தசய்யலொம்.  
 

இந்த வநரத்தில் புதிதொக எந்த அலுேல்கணளவயொ உடன் பொடுகணளவயொ தசய்ேது 
நல்லதல்ல, சுபகொரியங்கள் தசய்யயவும் இந்த ஓணர ஏற்ைதல்ல. இந்த ஓணர 
நடக்கும் வநரத்தில் தபொருள் ஏவதனும் கொைொமல் வபொைொல் கிணடப்பது அரிது. 
அப்படிக் கிணடக்குமொைொல் மிகவும் தொமதித்து அப்தபொருளின் நிணைவு 
மணைந்தபின் கிழக்கு திணசயில் கிணடக்கலொம்.இந்த வநரத்தில் உயில் சொசைம் 
எழுதலொம். 
 

சுக்ேிர ஓமர  :    

சகல சுப கொரியங்களுக்கு ேடீு, நிலம், ேண்டி ேொகைம், ஆணட ஆபரைம் 
ேொங்கவும் மிகவும் ஏற்ைது. குைிப்பொக தபண்கள் ததொடர்பு தகொண்ட சகல 
கொரியங்களிலும்  நன்ணம ஏற்படும். ேிேசொய்த்திற்கும், பயைங்கள் தசய்யும் 
நல்லது. இந்த ஓணரயில் கொைொமல் வபொை தபொருள் வமற்கு திணசயில் சில 
நொள்களில் கிணடக்கும். 
 

புதன் ஓமர  :         

கல்ேி மற்றும் எழுத்துத் ததொடர்பொை வேணல ததொடங்குேதற்கும் 
ஆவலொசிப்பதற்கும் ஏற்ை வநரம். சுப கொரியங்கள் தசய்யலொம். வநர்ணமயொை 
ேிஷயங்கணளப் பற்ைிப் வபசவும் முடிதேடுக்கவும் இந்த வநர உகந்தது. 
பயைங்கள் வமற்தகொள்ளவும் தசய்யலொம்.இந்த ஓணரயில் கொைொமல் வபொகும் 
தபொருள்  ேிணரேில் அதிக சிரமமின்ைி கிணடத்து ேிடும். 
 

சந்திர ஓமர :   
 

ேளர்பிணை கொலத்தில் சந்திரன் ஓணரயும் நல்ல ஓணரயொகவே கருதப்படுகிைது. 

இந்த ஓணரகளில் திருமைம், சீமந்தம், குழந்ணதகளுக்கு தமொட்ணடயடித்து கொது 
குத்துதல், தபண் பொர்ப்பது, பதேிவயற்பது, வேணலக்கு ேிண்ைப்பிப்பது, ேங்கி 
கைக்கு துேங்குதல் ஆகியற்ணைச் தசய்யலொம். இந்த ஓணர கொலத்தில் எல்லொ 
சுபகொரியங்கணளயும் தசய்யலொம்.குைிப்பொக தபண்கள் ததொடர்பு தகொண்ட 
கொரியங்கணளயும் மிகவும் ஏற்ைது. ேியொபொர ேிஷயமொகவேொ அல்லது புைித 
யொத்திணரயொகவேொ பயைம் தசய்ய ஏற்ைது.பிைணரச் சந்தித்துப் வபசவும் 
தசய்யலொம். இந்த ஓணரயில் எந்தப்தபொருள் கொைொமல் வபொைொலும் கிணடக்கொது. 
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சனி ஓமர :   
 

இதில் சைி ஓணர ஒரு சில கொரியங்களுக்கு  நன்ைொை பலணைத் தரும். கடணை 
அணடப்பதற்கு ஏற்ை ஓணரயொக சைி ஓணர கருதப்படுகிைது. 

உதொரைமொக  சைி ஓணரயில் ஒருேர் தைது கடணை அணடத்தொல், அேர் மீண்டும் 
கடன் ேொங்குேதற்கொை சூழல் ஏற்படொது எை வ ொதிட நூல்கள் கூறுகின்ைை. 
இவதவபொல் பணழய பொக்கி/கைக்குகணள தீர்ப்பது, ஊழ்ேிணை (பூர்ே த ன்மப் 
பொேம்) தீர்ப்பது, பொத யொத்திணர , நணடபயைம் துேங்குேது, மரக்கன்று நடுதல், 

ேிருட்சங்கள் அணமத்தல், அணைக்கட்டு நிர்மொைிக்கும் பைிகணள துேக்குேது 
வபொன்ைேற்ைிற்கு சைி ஓணர சிைப்பொைது. 
 

 

குரு ஓமர  :  எல்லொேணக சுப கொரியங்களுக்கு மிகவும் ஏற்ை வநரம், ேியொபொரம், 

ேிேசொயம் தசய்ய நல்லது. ஆணட ஆபரைப் தபொருள்கள் ேொங்கவும், ேடீு மணை 
ேொங்கவேொ,ேிற்கவேொ ஏற்ைது.எதுவும் சட்டத்திற்கும் நியொயத்திற்கும் புைம்பொை 
கொரியமொக இருக்கக்கூடொது. கப்பற்பயைம் தசய்ேதற்கு இந்த ஓணர 
சிலொக்கிய்மொைது அல்ல. இந்த வநரத்தில் கொைொமல் வபொைதபொருள்கணளப் பற்ைி 
தேளியில் தசொன்ைொவல வபொதும் . உடவை கிணடத்து ேிடும். 
 

 

சசவ்வோய் ஓமர  

தசவ்ேொய் ஓணர நிலம் ேொங்குேது, ேிற்பது, அக்ரிதமன்ட் வபொடுேது, 

சவகொதர/பங்கொளி பிரச்சணைகள், தசொத்து பிரித்தல், உயில் எழுதுேது, ரத்த தொைம், 

உறுப்பு தொைம், மருத்துே உதேிகள் தசய்ேது இேற்ணைதயல்லொம் 
வமற்தகொள்ளலொம். இந்த ஓணரயில் ஆயுதப் பிரவயொகத்ணத துேங்கிைொல் சக்தி 
ேொய்ந்ததொக இருக்கும்.  தசவ்ேொய் அழிவுக்கு உரிய கிரகம் . அதிகொரத்ணத 
பிரவயொகம் தசய்து ஒன்ணை கட்டுக்குள் தகொண்டு ேரக் கூடியது தசவ்ேொய். 
எந்தேித நல்ல கொரியங்களும் தசய்ய உகந்த வநரமல்ல. இருப்பினும் ததய்ேகீத் 
ததொடர்பொை ேிஷய்ங்கணளவயொ, சண்ணட சச்சரவுக்கொன் ேிஷயங்கணளவயொ 
பற்ைிய் வபசலொம். இருப்பினும் இந்த ஓணரணய தேிர்ப்பது நல்லது. இந்த ஓணர 
வநரத்தில் தபொருள்கள் கொைொமல் வபொைொல் உடவை முயன்ைொல் ததற்கு 
திணசயில் கிணடத்துேிடும்.தொமதித்தொல் கிணடக்கொது. 
  

 

 

=========================================================================== 

 

ஒரு சிைந்த வ ொதிடரொக நீங்கள் வஹொணர சம்பந்தமொக ததரிந்து தகொள்ள 
வேண்டிய ஒரு ேிஷயமும் உண்டு. நே கிரகங்களில் - ஒன்றுக்தகொன்று கடும் 

RangaRakes tamilnavarasam.com



பணக கிரகங்களும் உண்டு. அல்லேொ ? அணதயும் நீங்கள் மைதில் தகொண்டு , 

வஹொணர வதர்ந்ததடுங்கள். என்ைதொன் குரு ஓணர சுப ஓணர என்ைொலும், 

தேள்ளிக் கிழணம  - குரு வஹொணர வதர்ந்ததடுக்க வேண்டொம். 
ஏன்..? அதுதொன் உங்களுக்கு ததரியுவம..?   

 

சரி, நி மொகவே இந்த வஹொணரயின் தசயல்பொடு அைிய - நீங்கவள ஒரு சில 
ேிஷயங்களில் , துேங்கிப் பொருங்கள். ேியந்து வபொேரீ்கள்.  மைித ேொழ்ேில் 
ஓணரகளின் பங்களிப்பு முக்கியமொைது. நம்ணம அைியொமவலவய ஓணரகளின் 
கதிர்ேசீ்ணச உைர முடியும். அணத உைர்ந்து நடந்தொல் நலம் தபறுேரீ்கள். 
 

குைிப்பொக கைேன் , மணைேி ஏதொேது ேொக்குேொதம் தசய்யத் துேங்கிைொல் , 

தசவ்ேொய் அல்லது சைி ஓணர ேந்தொல், அடக்கி ேொசியுங்கள். அது மிகப் தபரிய 
சண்ணடயொகிேிடும். கைேன் . மணைேி என்ைில்ணல. மற்ைேருக்கும் 
தபொருந்தும்.  ஆதலொல் , கொலத்தின் இந்த ரகசிய கைக்கு - நீங்களும் ததரிந்து 
ணேத்திருப்பதில் தேைில்ணல... 
 

நல்ல வநரம் பொர்த்து , நல்ல வஹொணர பொர்த்து தசய்யும் கொரியங்கள் - மிக 
வமொசமொை தணச , புக்தி கொலங்களிலும் உங்களுக்கு ஒரு அரு மருந்தொக 
அணமயும்.   
 

முதல் இரண்டு வதொஷங்களும், எல்லொ வ ொதிடர்களுக்கும் அத்துபடி.  
அதைொவல , அந்த தரண்ணடப் பத்தி , நொம அடுத்த பொடங்களில்  பொர்த்துக் 
தகொள்ளலொம். இப்வபொ, பொர்க்கேிருப்பது புைர்பூ . 

 

புனர்பூ ஜதோஷம் 

 

ஒரு சில  ொதகர்களுக்கு - தபொருத்தம் பொர்க்கும்வபொது , தகொஞ்சம் ஓரளவுக்கு 
தபொருந்தி , வபச்சு ேொர்த்ணத நடந்து தகொண்டு இருக்கும்வபொவத , திடீதரன்று - 
தபொருத்தம் பொர்க்கப் பட்ட  ொதகருக்கு  , வேறு ஒரு இடத்தில் நல்ல ேரன் ேந்து 
, டக்குனு , முடிஞ்சு கல்யொைவம முடிந்து வபொகும்... கேைித்து இருக்கிைரீ்களொ ? 

 

அது எல்லொவம .. இந்த புைர்பூ வதொஷ ேணகணய சொர்ந்தது... இந்த வதொஷம் 
இருப்பேர்களுக்கு , தபொருத்தம் பொர்க்கும்வபொது - சம்பந்தப்பட்ட  ொதகர் / 
 ொதகிக்கு வேறு ஒரு நல்ல ேரன் அணமந்து ேிடுகிைது.  
 

சரி, இணத எப்படி  ொதக ரீதியொக கண்டு பிடிப்பது ? 

 

சந்திரன் , சைி - இரண்டுக்கும் சம்பந்தம் இருக்கிைதொ ? என்று பொருங்கள். 
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இரண்டும் ஒவர ேடீ்டில் வசர்ந்து இருந்தொல் , அல்லது ஒருேருக்தகொருேர் சம 
சப்தம பொர்ணே தகொண்டு இருந்தொல் ... ( அதொங்க -  சந்திரைில் இருந்து ஏழொம் 
ேடீ்டில் சைி இருந்தொல் ) , அல்லது இரண்டும் பரிேர்த்தணை ஆகி இருந்தொல்... 
அல்லது இரண்டு  கிரகமும் இருக்கும் நட்சத்திரங்கள் பரிேர்த்தணை ஆகி 
இருந்தொல்...  ( அதொேது - பூசம் நட்சத்திரத்தில் சந்திரன் இருந்து , அனுஷம் 
நட்சத்திரத்தில் சந்திரன் இருப்பது வபொவல... ) 
 

இந்த மொதிரி அணமப்பு இருப்பேர்கள் புைர்பூ வதொஷத்தொல் பொதிக்கப் பட்டு 
இருக்கிைொர்கள் என்பது தபொருள்.  
 

புைர்பூ வதொஷம் இருப்பேர்களுக்கு திருமை ேிஷயத்தில் என்ை நடக்கும் ?  

 

(1 ) திருமைம் கொலதொமதமொேது  

(2 ) திருமை சம்பந்தமொை வபச்சுேொர்த்ணதகளில் ததொடங்கி, நிச்சயத்திலும், 

திருமைத்திலுவம தணடகள் ஏற்படுேது, 

(3 ) திருமை நிச்சயம் முைிந்து வபொேது, 

(4 ) நிச்சயிக்கப்பட்ட திருமைத் வததி தள்ளி ணேக்கப்படுேது, 

(5 ) மைப்தபண்வைொ மொப்பிள்ணளவயொ மொைிப் வபொேது, 

(6 ) திருமைத்துக்கு வபொகும் ேழியில் கொலதொமதமொகிப் வபொேது 

இப்படி தசொல்லிக்தகொண்வட வபொகலொம்.  
 

பரிேோரம்  : 

இந்த அணமப்பு இருப்பேர்கள் - திருமைஞ்வசரி  தசன்று முணைப்படி பரிகொர பூண  
தசய்து தகொள்ேது நல்லது . ேசதி இருப்பேர்கள் , யொரொேது ஏணழ , 

எளியேர்களுக்கு திருமைம் நணடதபை உதேி தசய்யலொம். 
 

குலததய்ேத்திற்கு - முடிகொைிக்ணக, பணடயல் தசலுத்தி ேழிபொடு தசய்யலொம்.  
 

ததொடர்ச்சியொக மூன்று தபௌர்ைமி திைங்களில் ேிரதம் இருந்து - 
திருேண்ைொமணல கிரிேலம் தசன்று , மும்மூன்று முணையொக ஒன்பது 
துைேிகளுக்கு ேஸ்திர தொைம் தசய்து ேந்தொல் , உடைடியொக தபொருத்தமொை 
ேரன் அணமயும்.  
 

களத்திர ஸ்தொைம் எைப்படும் ஏழொம் ேடீும் , குடும்ப ஸ்தொைம் எைப்படும் 
இரண்டொம் ேடீும் பொதிக்கப் பட்டிருந்தொலும், திருமைம் தள்ளிப் வபொகும். 
அேர்களுக்கும், வமற்கூைிய பரிகொர முணை தபொருந்தும். 
 

அனுபேத்தில், ததரிந்வதொ ததரியொமவலொ - யொருக்வகனும் திருமைம் 
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நணடதபறும்வபொது குளறுபடி தசய்தொல் , ேிேொகரத்து தசய்ய துணை நின்ைொல் - 
அேர்கள் சந்ததிக்கு , இந்த அணமப்பு ஏற்படுகிைது. ஒருவேணள, பூர்ே த ன்ம 
ததொடர்பொகவும் இருக்கலொம்.   
 

 உங்களுக்கு ததரிந்தேர்கள் யொவரனும் இந்த அணமப்பு தகொண்டு , அேர்களுக்கு 
திருமை தணட ததொடர்ந்தொல் , நீங்களும் உதேி தசய்யலொம்.  
 

சசவ்வோய் ஜதோஷம் 

 

திருமைப் தபொருத்தம் பொர்க்கும்வபொது , கேைிக்க வேண்டிய முக்கியமொை 
ேிஷயங்களில் தசவ்ேொய் வதொஷமும் ஒன்று. ஆைொல் இந்த தசவ்ேொய் வதொஷம் 
ஆணுக்கும், தபண்ணுக்கும் இருந்தொல் திருமைம் தசய்யலொம். ஒருேருக்கு 
தசவ்ேொய் வதொஷம் இருந்து மற்தைொருேற்கு தசவ்ேொய் வதொஷம் இல்ணல எைில் 
அேர்களுக்கு திருமைம் தசய்யக்கூடொது என்பது வ ொதிட ேிதி.  
 

தசவ்ேொய் ரத்த கொரகன். யுத்த கொரகன். எைவே தபொருத்தம் பொர்க்க 
ேிரும்புபேர்கள் தசவ்ேொய் இருக்கும் நிணலணய சரியொக கைிக்க வேண்டி 
இருக்கிைது. தசவ்ேொய் நீசமொகவேொ, பலமின்ைிவயொ இருந்தொல் ரத்த அணுக்கள் 
ஆவரொக்கியமொக இல்ணல என்று அர்த்தம்.   

தசவ்ேொய் வதொஷம் உள்ளேர்களுக்கு மற்ைேர்கணள ேிட சற்வை கூடுதலொை 
கொம உைர்ச்சி இருக்கும் . தொம்பத்தியத்தில் ததொடர்ந்து நொட்டம் இருக்கும். 
ஆைொல் வதொஷம் இல்லொதேர்கள் கொலப் வபொக்கில் தொம்பத்தியத்தில் இருந்து 
ேிலகுேர். 
 

 

வதொஷம் உள்ளேர்களுக்கு, வதொஷம் இல்லொதேர்கணள திருமைம் தசய்து 
ணேத்தொல், அேர்களுக்கிணடயில் தொம்பத்திய ரீதியொை பிரச்சணைகள் ஏற்படும். 
சூசகமொகக் கூை வேண்டுதமன்ைொல் ஒருேர் ேிரும்ப, ஒருேர் அதற்க்கு மறுப்பு 
ததரிேிப்பொர். 
 

 

ஒருகட்டத்தில் உங்களுக்கு வதணேப்பட்டொல்/ேிருப்பமிருந்தொல் வேறு எங்கொேது 
தசன்று தகொள்ளுங்கள் என்று  ேிணளயொட்டொக கூைிைொலும், அணத  தைக்கு 
கிணடத்த அனுமதியொகக் கருதி வேறு துணைணய வதடுேொர். 
 

 

தசவ்ேொய் வதொஷத்தொல் தபற்வைொருக்கு எந்தேித பொதிப்பும் ஏற்படொது. அவதவபொல் 
மொமைொர், மொமியொணரயும் தசவ்ேொய் வதொஷம் பொதிக்கொது. தொம்பத்திய, கொம 
ேொழ்க்ணக சிைப்பொக இருக்க வேண்டும் என்பதற்கொகவே வதொஷம் உள்ள 
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இருேருக்கும் திருமைம் தசய்து ணேத்தொல் நன்ைொக இருக்கும் என்று 
கூறுகின்ைைர்.  
லக்கைம், சந்திரன், சுக்கிரன் முதலியணேகளுக்கு 2,4,7,8,12, ஆகிய இடங்களில் 
தசவ்ேொய் இருந்தொல் தசவ்ேொய் வதொஷ  ொதகமொக கருத வேண்டும். 

2, 4, 7, 8, 12 ஆகிய இடங்களில் தசவ்ேொய் உள்ள எல்வலொருக்கும் தசவ்ேொய் 
வதொஷம் என்று கூைிேிட முடியொது. 
 

நணடமுணையில் லக்கிைத்ணத மட்டுவம கைக்கில் எடுத்து தபரும்பொலொை 
வ ொதிடர்கள் கூறுேர்.  சிலர் முதல் ேடீ்ணடயும் கைக்கில் எடுப்பது உண்டு.  
 
 

 

சில விதிவிலக்குேள் உள்ளன :  

வமஷம், ேிருச்சிகம், மகரம், கடகம் ஆகிய ேடீுகளில் தசவ்ேொய் இருந்தொல் 
வதொஷம் ேலிணம குன்ைி வதொஷமில்ணல என்ை நிணல ஏற்படும். 

கொரைம் என்ைதேன்ைொல் சம்பந்தப்பட்ட ேடீுகளில் தசவ்ேொய் ஆட்சி, உச்சம், 

நீசம், தபற்று இருப்பதொல் வதொஷம் குன்றும். வமஷம், ேிருச்சிகம், மகரம், கடகம் 
ஆகிய லக்ைங்களிவலொ இரொசியிவலொ பிைந்தேர் என்ைொல் உங்களுக்கு வதொஷம் 
கிணடயொது. 

குரு, சூரியன், சைி சந்திரனுடன் வசர்ந்திருந்தொல் அல்லது பொர்க்கப் 
பட்டொல்  வதொஷமில்ணல என்ை நிணல ஏற்படும். 

சிம்மம் , ரிஷபம் அல்லது கும்பத்தில் தசவ்ேொய் இருந்தொல் வதொஷமில்ணல என்ை 
நிணல ஏற்படும். 
 

 

4 - ம் இடம் வமஷம், ேிருச்சிகம் ஆகி தசவ்ேொய் இருந்தொலும் வதொஷமில்ணல 
என்ை நிணல ஏற்படும். 

7 - ம் இடம் கடகம், மகரம் ஆகி தசவ்ேொய் இருந்தொலும் வதொஷமில்ணல என்ை 
நிணல ஏற்படும். 

8 - ம் இடம் தனுசு, மீைம் ஆகி தசவ்ேொய் இருந்தொலும் வதொஷமில்ணல என்ை 
நிணல ஏற்படும். 
 
 

 மிருகசீர்ஷம், சித்திணர, அேிட்டம் ஆகிய நக்ஷத்திரங்களில் பிைந்தேர் என்ைொல் 
உங்களுக்கு வதொஷம் கிணடயொது. 
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 ொதகத்தில் லக்ைத்ணதவயொ, 7ம் இடத்ணதவயொ,தபண்களுக்கு 8ம் இடத்ணதவயொ 
குரு பொர்த்தொல் உங்களுக்கு வதொஷம் கிணடயொது. 

 7ம் இடம்,, 8ம் இடம்[தபண்களுக்கு மட்டும்] வமஷம், ேிருச்சிகம், மகரம், கடகம் 
ஆகிய லக்ைங்களொக ேந்தொல் உங்களுக்கு வதொஷம் கிணடயொது. 

தசவ்ேொய் அமர்ந்த நக்ஷத்திரக்கொல் : மிருகசீர்ஷம், சித்திணர, அேிட்டம் ஆகிய 
நக்ஷத்திரங்களில் என்ைொல் உங்களுக்கு வதொஷம் கிணடயொது. 

இவத வபொல் நிணைய ேிதி ேிலக்குகள் உண்டு.  
 

தினமும் ேந்த ஷஷ்டி ேவசம் போரோயணம் சசய்தல் சசவ்வோய் ஜதோசத்திற்க்கு 
ஒரு ைிேச் சிறந்த பரிேோரம் ஆகும். 
 

எைவே தசவ்ேொய் வதொஷம் என்ைொவல ேொசகர்கள் -  ொதகம் பொர்க்க ேரும் 
அன்பர்கணள பயமுறுத்தி ேிட வேண்டொம். இன்ணைய நணடமுணையில் , 

பொதிக்கும் வமல் , தசவ்ேொய் வதொஷம் உள்ளேர்கள் தொன் அதிகம். திருமை 
தொமதத்திற்கு , தசவ்ேொய் வதொஷம் மட்டுவம கொரைம் ஆகொது.  
 

சரி, இன்னும் சில ததரிந்து தகொள்ள வேண்டிய வ ொதிட ேிதிகணள கொண்வபொம்.  
அன்பர்கவள , இது அணைத்தும் தபொதுேொை ேிதி முணைகள் தொன். ஆைொல், 

ஒருேருக்கு பூர்ே புண்ைிய ஸ்தொைம் பலமொகவும், குல ததய்ேம் அருளும் , 

உங்கணள தபற்ைேர்கணள, அல்லது புகுந்த ேடீ்டில் மொமைொர் / 
மொமியொணர  தபொறுப்பொக  கேைித்து நீங்கள் வசர்த்து ணேக்கும் புண்ைியமும் 
இருந்தொல், எந்த நொளும் உங்களுக்கு , ஒரு தீங்கும் ஏற்படொது. இது நொன் 
ஆரொய்ந்த நூற்றுக்கும் வமற்ப்பட்ட  ொதகங்களிலிருந்து , எைக்கு கிணடத்த 
அனுபே முடிவு.   
 

 
 

இரண்டும், இரண்டிற்கு ஜைற்பட்ட தோரம் ஏற்படக்ேோரணம் : 
  

7ம் அதிபதி தகட்டு தகட்டேர்கள் ேடீ்டில் அணமயப்தபற்ைொல் இருதொர வயொகம் 
உண்டு.  ( வயொகமொ  ??  ஆம். ஒரு சிலருக்கு ேொழ்க்ணக துணை தேைி ேிட்டொல், 

திரும்பவும் திருமைம் நணடதபை வேண்டிய சூழல் ஏற்படுகிைவத ! ) 
 

 

7ம் அதிபதி ரொகுவுடன் வசர்க்ணக தபற்ைொவலொ அல்லது 7ம் இடத்தில் அசுபர் 
இருந்தொவலொ , இரண்டு அசுபர்கள் 2ம் இடத்தில் அணமந்தொவலொ 
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7ம் அதிபதி 10ல் அணமயப் தபற்று ஆட்சி, உச்சம், நட்பு தபற்று 10ம் அதிபதியொல் 
பொக்கப்பட்டொவலொ 

11ம் ேடீ்டில் இரண்டு ேலிணமயொை கிரகங்கள் அணமயப் தபற்று இருந்தொவலொ 

7ம் அதிபதியும் சுக்கிரனும் இணைந்து இருந்தொவலொ அம்சத்தில் வசர்ந்து 
கொைப்பட்டொவலொ 

7ம் அதிபதி தகட்டு 11ல் இரு கிரகங்கள் அணமயப் தபற்ைிருந்தொவலொ 

7ம் இடத்தில் சுக்கிரன், சைி இணைந்து கொைப்பட்டொவலொ 

இரண்டொம் தொரம் உண்டொ என்பணதப் பொர்க்க நீங்கள் பொர்க்க வேண்டிய 
முக்கியமொை ஸ்தொைம் - பதிதைொன்ைொம் ேடீு தொன். அந்த ேடீ்டின் நிணலணம, 

ேடீ்டு அதிபதியின் நிணலணம நீங்கள் ததரிந்து தகொள்ள வேண்டும்.  
 

 

விதமவப் சபண் : 
  

7ம் இடத்தில் உள்ள தசவ்ேொய் சூரியன் வசர்க்ணக  தபற்ைொல் , சூரிய தணச 
அல்லது தசவ்ேொய் தணசயில்  அேள் ேிதணேயொேொள். 

மூன்று அசுபர்கள் 7ம் இடத்தில் அணமயப்தபற்ைொல் அந்தப் தபண் மொங்கல்ய 
பலம் இழந்து ேிடுேொள். 

8ம் இடமொை மங்கல்ய ஸ்தொைத்தில் தசவ்ேொய், சைி, ரொகு, வகது, வபொன்ை 
அசுபர்கள் அணமயப்தபற்ைொலும் ேிதணேயொகி ேிடுேொள். 

7ம் இடத்தில் சைி, தசவ்ேொய் வபொன்ை அசுபர்கள் இணைந்து 
இருந்தொல்  இளேயதில் மொங்கல்ய பலம் இழ்க்க வநரிடும். 
 

 

விவோேரத்து : 
  

மங்ணகயர்களின்  ொதகத்தில் 7ம், 8ம் இடங்கள் தகட்டிருந்தொலும் 

 

லக்கிைொதிபதி,  7ம் இடத்திற்கு அதிபதி 6, 8 வபொன்ை மணைேிடத்தில் இருந்தொலும் ,  

12ம் இடத்தில் ரொகு, 6ம் இடத்தில் வகது அணமயப் தபற்ை தபண்களும்,  

 

 

7ம் இடத்தில் நீச கிரகம் இருந்து சுபரொல் பொர்க்கப்பட்டொலும் ேிேொகரத்து 
அணமயப் தபறும். 
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6-ம் வடீும், 7-ம் வடீும் தரும் ேளத்திர ஜதோஷம்: 

இது தகொஞ்சம் சுேொரஸ்யமொை ேிஷயம். ஆைொம் ஸ்தொைம் கடன் , வநொய் எதிரி. 
ஏழொம் ேடீு களத்திரம் . இல்ணலயொ? 

 

அப்படிப்பட்ட ஏழொம் ேடீ்டிற்கு - ஆைொம் ேடீு , பன்ைிதரண்டொம் ேடீொக , அதொேது 
ேிரய  ஸ்தொைமொக ேருகிைது. ஆறுக்கும், ஏழுக்கும் -  ொதகத்தில் சம்பந்தம் 
இருக்கிைதொ என்று பொருங்கள்.... உங்களுக்வக ேியப்பொக இருக்கும்.  இப்படி 
இணைந்து இருந்தொல் ேரும் ேொழ்க்ணகத் துணை சண்ணடக் வகொழியொகத் தொன் 
தபரும்பொலும் அணமகிைது. வமொசமொை தசொ / புக்தி கொலங்களில் அேர்கள் வகொர்ட் 
படிவயறும் சூழ்நிணலயும் ஏற்பட்டு ேிடுகிைது. 
 

********************************************************************************************************** 
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ஓம் நமசிேொய ; குரு தட்சைொமூர்த்தியொய நமக 

 

இன்று திருமைப் தபொருத்தம் எப்படி பொர்ப்பது , என்று இரத்திை சுருக்கமொகப் 
பொர்க்க ேிருக்கிவைொம்.  
 

பத்துப் தபொருத்தம் பொர்த்தும் -  சில மைங்கள் முைிந்து வபொய்ேிடுகின்ைை . 
தபொருத்தம் பொர்க்கொமல் மைந்தேர்கள்  கூட , மைம் ஒருமித்து ேொழ்ேதொல் , 

தேற்ைிகரமொை தொம்பத்ய ேொழ்வு ேொழ்கின்ைைர்.  பூர்ே புண்ைியம் பலமொக 
இருந்தொல் , இணை அருள் என்றும் துணை நிற்கும். ேிதிப் படி நடக்கட்டும் என்று 
ேிட்டு ேிட்டொல் , நல்லவதொ , தகட்டவதொ எது நடந்தொலும் ஏற்றுக் 
தகொள்ளவேண்டியது தொவை. 

ேடீ்டில் முதல் திருமைம் தபொருத்தம் பொர்க்கொமல் தசய்துேிட்டு, ஏவதொ 
கொரைத்தொல் - மை முைிவு ஏற்பட்டு ேிட்டொல், அடுத்த திருமைம் அவ்ேொறு 
தசய்ய துைிவு ேரொது. தபொருத்தமில்லொ  ொதகமொக இருந்ததும் ஒரு கொரைவமொ? 

என்று தநொந்து வபொகின்ைைர். 
 

என் அனுபேத்தில்,  ொதகம் உண்ணமவயொ , தபொய்வயொ - ஆைொல் இேர் தொன் 
மணைேி / கைேன் என்று அணமேது இருக்கிைவத , அது நிச்சயம் த ன்மொந்திர 
ததொடர்பு தொன். திருமைம் ஆைொ அன்பர்களுக்கு இது புரியும் எை நிணைக்கிவைன். 
அவத வபொல் , தொன் குழந்ணத பிைப்பும். கைேன் , மணைேி ணகயில் மட்டும் 
இல்லொத ஒரு ேிஷயம் . திருமைம் முடிந்து , உடவை / ஒரு ேருடத்துக்குள் 
குழந்ணத பிைந்து இருந்தொல் , அேர்களுக்கு இந்த உண்ணம ததரியொது. ஒரு ஆறு 
மொதம், ஒரு ேருடத்திற்கு பிைகு கரு உருேொகி இருந்தொல், அேர்களுக்கு இது 
புரியும். 
 

சரி எதற்கு , இவ்ேளவு பில்ட் அப் என்று  வகட்கிைரீ்களொ? நம் முன்வைொர்கள், சித்த 
புருஷர்கள் கூைிய படி ,  ொதகப் தபொருத்தம் பொர்ப்பது - இதற்கு ஒரு 
தபொருத்தமொை அணுகுமுணை என்று வதொன்றுகிைது. சரி, பொடத்ணதப் பொர்ப்வபொம். 
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திருமைப் தபொருத்தம் என்பது; கைேன் மணைேியொக இணையும் இருேருக்கும் 
நிணலயொை மை ஒற்றுணம, மகிழ்ச்சி, இன்பமொை தொம்பத்திய உைவு, பிள்ணளப் 
வபறு, சுபிட்சமொை  எதிர்கொலம் என்பை அணமயுமொ? எை இருேருணடய 
 ொதகங்களின் உள்ள கிரகங்களின் ஆதிக்கத்ணதக் (நிணலகணளக்) தகொண்டு 
கைித்து அைிதல் . 
 

ேிேொகப் தபொருத்தம் பொர்க்கும் தபொழுது மைமகன், மைமகள் ஆகிய 
இருேருணடய  ொதகங்களிலும், பிைந்த நட்சத்திரங்கணள ணேத்து 10-

தபொருத்தங்களும்,  ொதக-கிரக நிணலணய தகொண்டு கிரக-வதொஷங்களும் பொர்த்து 
ேிேொகம் முடிவு தசய்யப்படுகின்ைது. 
 

இன்பமொை குடும்ப ேொழ்க்ணகக்கு; மைப் தபொருத்தம், புரிந்துைர்வு, அன்பு , 

தபருந்தன்ணம, பரஸ்பர நம்பிக்ணக, பிள்ணளப் வபறு, மகிழ்ச்சியொை சிற்ைின்ப 
ேொழ்க்ணக, அதிர்ஷ்டம்  ஆகியை அடிப்பணடத் வதணேகளொகும். இேற்றுடன் மொரக 
வதொஷம் அற்ைேர்களொகவும் அணமயப் தபற்ைேர்களின் குடும்ப ேொழ்க்ணக ஆயுட் 
கொலம் ேணர மகிழ்ச்சியொக இருக்கும் என்பது அனுபே உண்ணம. 
 

எைவே திருமைத்திற்கு மை தபொருத்தமும்,  ொதகப் தபொருத்தமும் மிக 
முக்கியமொைதொகும். கிரகப் தபொருத்தம் இல்லொத மை தபொருத்தம் 
தற்கொலிகமொைது. கொலப் வபொக்கில் கிரகநிணல மற்ைங்களிைொல் மைம் 
மொற்ைமணடந்து குழப்பங்கள் ஏற்படலொம். ஆதலிைொல், நீடித்த மகிழ்ச்சியொை 
திி்ருமை ேொழ்க்ணகணய உறுதி தசய்ேதற்கு "  ொதகப்  தபொருத்தம்" மிக 
கட்டொயமொகின்ைது. 
 

திருைணப் பபோருத்தம் 

 

முக்கியமொை பத்துப் தபொருத்தங்களொேை: 
 

1. நட்சத்திரப்-தபொருத்தம், 2. கைப்-தபொருத்தம், 3. மவகந்திரப்-தபொருத்தம், 4. ஸ்திரி 
தீர்க்க-தபொருத்தம், 5. வயொைிப்-தபொருத்தம், 6. ரொசிப்-தபொருத்தம், 7. ரொசி அதிபதிப்-
தபொருத்தம், 8. ேஸ்யப்-தபொருத்தம், 9. ரச்சுப்-தபொருத்தம், 10. வேணதப்-தபொருத்தம் 
என்பைேொம். 
 

1. நட்சத்திரப்-தபொருத்தம்: (ஆயுள் ஆவரொக்கிய ேிருத்தி)  
இதணை திைப்தபொருத்தம் என்றும் தசொல்ேொர்கள். இந்தப் தபொருத்தம் ஆண் தபண் 
இருபொலொருணடய ஆயுணளயும் ஆவரொக்கியத்ணதயும் நிர்ையிக்கக் கூடியது. 
 

தபண்ைின் நட்சத்திரம் முதல் புருஷன் நட்சத்திரம் 2, 4, 6, 8, 9, 11, 13, 15, 18, 20, 24, 

26 ஆக ேரின் உத்தமம். இந்த அணமப்பில்  இல்லொதிருந்தொல் தபொருத்தம் இல்ணல. 
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 ன்ம நட்சத்திரம் முதல்: 
10ேது நட்சத்திரம் கர்ம நட்சத்திரம் 

7-ேது நட்சத்திரம் ேதம் 

19-ேது நட்சத்திரம் அனு த ன்மம் 

22-ேது நட்சத்திரத்தின் 4ம் பதம் ணேநொசியம் 

27-ேது நட்சத்திரம் மருத்யு நட்சத்திரம் 

27-ேது நட்சத்திரம் வேறு ரொசி எைில்  நீக்கவும், ஒவர ரொசியொகில் உத்தமம் 

 

வரொகிைி, திருேொதிணர, மகம், ேிசொகம், திருவேொைம், ஹஸ்தம், உத்திரட்டொதி, 
வரேதி ஆகிய 8 நட்சத்திரங்கள் ஏக நட்சத்திரங்களொக இருந்தொல் தபொருத்தம் 
உத்தமம். 
 

பூரம், உத்திரம், சித்திணர, புைர்பூசம், பூசம், அஸ்ேிைி, கொர்த்திணக, பூரொடம், 

உத்திரொடம், மிருகசீர்ஷம், அனுஷம் ஆகிய 11 நட்சத்திரங்களும் ஏக 
நட்சத்திரங்களொக இருந்தொல் தபொருத்தம் மத்திமம்.  
 

ஒவர ரொசியொக இருந்தொல் புருஷ நட்சத்திர பொதம் முந்தி இருந்தொல் உத்தமம். 
மற்ணைய நட்சத்திரங்கள் ஏக நட்சத்திரங்களொக இருந்தொல் தபொருத்தம் இல்ணல. 
ேிலக்கப் படவேண்டும். 
 

ஸ்திரீ நட்சத்திரத்தில் இருந்து 7ேது நட்சத்திரமொக புருஷ நட்சத்திரம் ேரின், 

ேதம் என்றும், புருஷ நட்சத்திரத்தில் இருந்து 22ேது நட்சத்திரமொக ஸ்திரீ 
நட்சத்திரம் ேரின், ணேநொசிகம் என்றும் தசொல்லப்படும். இந்த ேதம், ணேநொசிகம் 
ஆகிய இரண்டும் ஒதுக்கப்பட வேண்டும். 
 

ஆைொல்; திருேொதிணரக்கு - உத்திரமும், பூரத்திற்கு - அனுஷமும்; பூசத்திற்கு - 
சித்திணரயும்; புைர்பூசத்திற்கு - ஹஸ்தமும்; பூரட்டொதிக்கு - வரொகிைியும் ேதம்; 

ணேநொசிகமொைொல் சுபம். தகடுதல் இல்ணல. 
 

உத்தரொடத்திற்கு - வரேதியும்; மூலத்திற்கு -பூரட்டொதியும்; பரைிக்கு - 
பூசமுமொைொல் ேதம்-ணேநொசிக வதொஷம் இல்ணல. 
 

ஏக-ரொசியில் தபண் நட்சத்திரம் முந்தியது ேிரும்பத்தக்கதல்ல. ஏக-ரொசியிலும் 
பரைி, அேிட்டம், பூசம் இணே புருஷ நட்சத்திரங்களொக ேந்து தபண் 
நட்சத்திரத்திற்கு முந்தியதொைொலும் ேிலக்கப்பட வேண்டியணே. 
 

சதயம், அசுேிைி, ஹஸ்தம், ஸ்ேொதி, கிருத்திணக,பூரொடம், வரொகிைி, மகம் இந்த 8ம் 
ஏக ரொசிகளொகில் ஸ்திரீ முன்ேந்தொல் தசய்யலொம். 
 

2. கைப்தபொருத்தம்: (மங்களம்) 
இப்தபொருத்தம் சரியொக இருந்தொல் தம்பதிகள் சுப பலன்கணள அணடந்து சுகமொக 
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ேொழ்ேொர்கள். தம்பதியின் ேொழ்க்ணகயில் நிணலயொை மகிழ்ச்சி ஏற்படுத்துேது 
இப்தபொருத்தவம யொகும். 
 

இணத; குைப்தபொருத்தம் என்றும் அணழப்பொர்கள். பரந்த மைப்பொன்ணம, உயர்ந்த 
லட்சியங்கள், நன்ைடத்ணத, நல்ல குைங்கள் தகொண்டேர்கணள வதேகைம் 
என்றும்; சொதொரைமொை குைமும், புத்தியும், லட்சியங்களும், வநொக்கங்களும் 
உணடயேர்கணள மனுஷகைம் என்றும்; முரட்டு குைமும், மட்டமொை 
எண்ைங்களும் தகொண்டவ்ர்கணள  ரொட்சத கைம் என்றும் மூன்று கைங்களொக 
பிரிக்கப்ப்ட்டுள்ளது.  
 

ஸ்திரீ, புருஷருக்கு ஒவர கைமொக இருந்தொல் தபொருத்தம் உண்டு. ஸ்திரீ மனுஷ 
கைமும் புருஷர் வதே கைமுமொய் இருந்தொல் தபொருந்தும். 
 

ஸ்திரீ வதே கைமும் புருஷர் மனுஷ கைமுமொய் இருந்தொல் தபொருந்தும். 
ரொக்ஷஸ கைத்திற்கு மனுஷகைமும், வதே கைமும் தபொருந்தொது. 
(நட்சத்திரங்களும் அேற்ைிற்கொை கை ேிபரங்கணளயும் பஞ்சொங்கத்தில் 
பொர்க்கவும்) 
 

3. மவகந்திரப் தபொருத்தம்: (சம்பத்து ேிருத்தி) 
இப்தபொருத்தம் இருந்தொல் புத்திரேிருத்தி உண்டொகும். மக்கட் தசல்ேங்கணள 
உண்டொக்கி, அேர்கள் வமன்ணமயொக ேொழ்கின்ை வயொகத்ணத உண்டொக்குேவத, 

இந்த மவகந்திரப் தபொருத்தமொகும். 
தபண் நட்சத்திரம் முதல் ஆண் நட்சத்திரம் ேணர எண்ைிைொல் 4, 7, 10, 13, 16, 19, 

22, 25 ஆக ேரின் தபொருந்தும். சம்பத்து தகொடுக்கும். 
 

4. ஸ்திரீ தீர்க்கம்: (சகல சம்பத் ேிருத்தி) 
இதன் மூலம் திருமகள் கடொட்சமும், சுபீட்சமும் நீடிக்கும். ஸ்திரீதீர்க்கப் 
தபொருத்தமிருந்தொல் சகலேிதமொை சம்பத்துகளும் ேிருத்தியொகும். 
 

தபண்ைின் நட்சத்திரம் முதல் ஆண் நட்சத்திரம் ேணர எண்ைிைொல் 13 

நட்சத்திரங்களுக்குக் கீழொக ஆண் நட்சத்திரம் இருந்தொல் தபொருந்தொது. 13க்கு 
வமல் இருந்தொல் உத்தமம். 9-க்கு வமல் 13 ேணர மத்திமம். 9 ேணர (7க்கு வமல் 
இருந்தொல் தபொருந்தும் என்று அபிப்பிரொயம் ததரிேிப்பொரும் உளர்.) 
 

5. வயொைிப் தபொருத்தம்: (தம்பதிகளின் அன்வயொன்ய நட்பு - மகிழ்ச்சியொை 
சிற்ைின்ப உைவு) 
இது, ஆண் தபண் ஆகிய இருேருணடய உடலணமப்புகளும் ஒன்றுக் தகொன்று 
தபொருத்தமொகவும், உடல் உைவு தகொள்ேதற்கு ஏற்ைணேயொகவும் அணமேதற்கு 
ஆதொரமொகும். 
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இருேருக்கும் ஒரு வயொைியொயினும், பணகயில்லொத வயொைிகளொகில்  ஆண் 
வயொைி ஆணுக்கும் தபண் வயொைி தபண்ணுக்குமொயினும், இருேருக்கும் தபண் 
வயொைியொயினும் உத்தமம். இருேருக்கும் பணகயில்லொத ஆண் வயொைியொயின் 
மத்திமம். ஆணுக்கு தபண் வயொைியும் தபண்ணுக்கு ஆண் வயொைியுமொயினும் 
ஒன்ைிற் தகொன்று பணகவயொைி யொயினும் தபொருந்தொது. 
 

ஒன்ைிற்தகொன்று பணக வயொைிகள்: 
குதிணர - எருணம; யொணை - சிங்கம்; குரங்கு - ஆடு; பொம்பு - கீரி; மொன் - நொய்; எலி 
- பூணை; மொடு - புலி; தபருச்சொளி - பூணை. 
 

( இது எல்லொவம நமது பணழய பொடங்களில் தகொடுத்துள்ளணே 
தொன்.எந்த  நட்சத்திரத்திற்கு என்ை வயொைி - என்று refer பண்ணுங்க.   ) 
 

6. ரொசிப் தபொருத்தம்: (ேம்ச ேிருத்தி) 
இந்த இரொசிப் தபொருத்தம் இருந்தொல் தொன் ேம்சம் ேிருத்தியொகும். 
 

தபண்ணும் புருஷனும் ஒரு ரொசியொயினும்; தபண் ரொசிக்கு புருஷன் ரொசி 6-க்கு 
வமற்படினும் உத்தமம். 
தபண் ரொசிக்கு புருஷன் ரொசி 2-ஆயின் மிருத்து; 3-ஆயின் துக்கம்; 4-ஆயின் 
தரித்திரம்; 5-ஆயின் ணேதவ்ேியம்; 6-ஆயின் புத்திர நொசம். ரிஷபம்  முதலொை 
இரட்ணட ரொசிகளில் பிைந்த தபண்ணுக்கு 6-ம் ரொசி புருஷ ரொசியொக ேரினும் 
மத்திமமொை தபொருத்தத்ணத தகொடுக்கும். 
 

தபண்ணும் புருஷனும் ஒவர ரொசியொகும் வபொது தபண் நட்சத்திரத்திற்கு புருஷ 
நட்சத்திரம் பிந்தியதொகிற் தபொருந்தொது. 
 

7. ரொசி அதிபதிப்-தபொருத்தம்: (சந்ததி ேிருத்தி)  
இரொசியொதிபதிப் தபொருத்தம் இருந்தொல் தொன் குடும்பம் சுபீட்சமொக ேொழமுடியும். 
இப் தபொருத்தம் இருந்தொல் தம்பதிகளிடவய ந்ல்ல ஒற்றுணமயும் சந்வதொஷமொை 
ேொழ்க்ணகயும் அணமயும. தபொருத்தம் மத்திமமொயின் அவ்ேப்வபொது சிைிய கருத்து 
வேறுபொடுகள் ேந்து வபொகும். புத்திரர்கள் வயொகமொக ேொழ்ேொர்கள்.  
 

இருேர் இரொசிகளும் ஒருேரொயினும்; ஒருேருக்தகொருேர் மித்துருக்களொயினும் 
உத்தமம். மித்துருக்கள் அல்லொதணே சத்துருக்கள் - தபொருந்தொது. 
 

யொர் யொருக்கு நண்பர்கள்..? பணழய பொடம் --- again ..!! 

 

8. ேஸ்யப்-தபொருத்தம்: (அன்வயொன்ய ேசியம் - இணைபிரியொ அன்பு)  
கைேன் மணைேி இருேரும் ஒருேணர ஒருேர் சமமொக ேிரும்பி, அன்பின் 
பிணைப்பிலும் அணைப்பிலும் இணைந்து இரண்டைக் கலக்கும் தன்ணமணய 
அணடேதற்கு இந்த ேசியப் தபொருத்தம் சிைப்பொக அணமந்திருக்க வேண்டும். 
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தபண்ரொசிக்கு புருஷ ரொசி ேசியமொைொல் உத்தமம். புருஷ ரொசிக்கு தபண் ரொசி 
ேசியமொைொல் மத்திமம். ேசியமில்லொதது தபொருந்தொது. இதுவும் ஒரு 
முக்கியமொை தபொருத்தம். 
 

தபண் ரொசி :  ஆண் ரொசி  
வமஷம்  : சிம்மம் , ேிருச்சிகம் 

ரிஷபம் :  கடகம், துலொம் 

மிதுைம் :  கன்ைி 
கடகம் :  ேிருட்சிகம், தனுசு 

சிம்மம் :  மகரம் 

கன்ைி :  ரிஷபம், மீைம் 

துலொம் : மகரம் 

ேிருச்சிகம் :  கடகம், கன்ைி 
தனுசு : மீைம் 

மகரம்  : கும்பம் 

கும்பம்  : மீைம் 

மீைம்  : மகரம்  

 

9. ரச்சுப் தபொருத்தம்: (தீர்க்க சுமங்கலியொய்  இருப்பது) ரச்சுப் தபொருத்தம் மிக 
முக்கியமொைது. 
 

கைேைொக நிச்சயம் தசய்பேரின் ஆயுள் நிணலணய உறுதிப் படுத்துேதற்கு 
இந்தப் தபொருத்தம் பொர்ப்பது மிகவும் அேசியமொைதொகும். ஏதைன்ைொல், 

தபண்ைின் மொங்கல்ய பொக்கியத்ணத இந்தப் தபொருத்தத்ணத ஆரொய்து 
பொர்த்துத்தொன் நிச்சயிக்க வேண்டியுள்ளது. 
 

சிவரொ ரச்சு (சிர்ச்சு): மிருகசீரிடம், சித்திணர, அேிட்டம் 

கண்ட ரச்சு (கழுத்து): வரொகிைி, திருேொதிணர, அஸ்தம், சுேொதி, திருவேொைம், 

சதயம் 

நொபி ரச்சு (உதரம்) :  கிருத்திணக , புைர்பூசம், உத்திரம், ேிசொகம், உத்திரொடம், 

பூரட்டொதி 
ஊரு ரச்சு (துணட) பரைி, பூசம், பூரம், அனுஷம், பூரொடம், உத்திரட்டொதி 
பொத ரச்சு (பொதம்): அஸ்ேிைி, ஆயில்யம்,  மகம், வகட்ணட, மூலம், வரேதி 
 

ஸ்த்ரீ, புருஷ நட்சத்திரங்கள் ஒவர ரச்சுேொக இல்லொமல் இருப்பது உத்தமம்.  
 

ஒவர இரச்சுேொைொல்: தபொருந்தொது. 
 

சிவரொ ரச்சு: புருஷன் மரைம்  

கண்ட ரச்சு: தபண் மரைம் 
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நொபி ரச்சு: புத்திர வதொஷம் 

ஊரு ரச்சு: பை நஷ்டம் 

பொத ரச்சு: பிரயொைத்தில் தீணம 

 

10. வேணதப்-தபொருத்தம் (இணடயூறு அற்ை இன்ப ேொழ்க்ணக) 
தம்பதியின் ேொழ்க்ணகயில் ஏற்படக்கூடிய துன்பங்கணளயும் துக்கங்கணளயும் 
முன்ைதொகவே அைிந்து அேற்ணை ேிலகச் தசய்து, அேர்கணள இன்பமொக 
ேொழணேக்கும் சக்தியுணடயது இந்த வேணதப் தபொருத்தமொகும். 
 

வேணத என்ைொல் ஒன்ைிற்தகொன்று தொக்குதல் என்று தபொருள். எைவே 
வேணதயில் இருக்கும் நட்சத்திரங்கள் தபொருந்தொது மொைி இருப்பின் தபொருத்தம் 
உண்டு. ஸ்திரி புருஷருணடய நட்சத்திரங்கள் கீவழ குைித்தேொறு ஒன்ைிற்தகொன்று 
வேணதயொய் இருப்பின் தபொருந்தொது. 
 

அஸ்ேிைி - வகட்ணட 

பரைி - அனுஷம் 

கொர்த்திணக - ேிசொகம் 

வரொகிைி - சுேொதி 
திருேொதிணர - திருவேொைம் 

புைர்பூசம் - உத்திரொடம் 

பூசம் - பூரொடம் 

ஆயிலியம் - மூலம் 

மகம் - வரேதி  
பூரம் - உத்தரொட்டொதி 
உத்திரம் - பூரட்டொதி 
அஸ்தம் - சதயம் 

மிருகசீரிடம், சித்திணர, அேிட்டம் ஒன்ைிற்தகொன்று வேணத 

 

இந்த 10-தபொருத்தங்கணளயும்,  ொதகங்களின் கிரக நிணலகணளயும் கேைத்தில் 
தகொண்டு ேிேொஹ தபொருத்தம் தீர்மொைிக்கப்படல் வேண்டும். 

வ ொதிட சொஸ்திர ேிதிப்படி , மைிதைொக பிைந்த ஒரு சொதகைின் பூர்ே த ன்ம 
கர்மொக்கணள தரம் பிரித்து , பலொ பலன்கணள ததளிேொக தருேது - நே 
கிரகங்கவள. ஒன்பது கிரகங்களும் , அதற்வகற்ப பன்ைிரண்டு ேடீுகளில் அமர்ந்து , 

இந்த வநரத்தில் , இந்த பலன்கள் என்று ததளிேொக கிணடக்க ணேக்கின்ைை. 
 

என்னுணடய அனுபேத்திலும், ஆரொய்ச்சியிலும் - கிணடத்த  ொதகங்கணள 
ஒப்பிட்டுப் பொர்க்கும்வபொது , தபரும்பொலொை நடந்து முடிந்த அசம்பொேிதங்களுக்கு 
- நே கிரகங்களின் பங்களிப்பு தபரும்பொலும் ஒத்துப் வபொேணத உைர முடிந்தது. 
அணத ணேத்து எைக்கு கிணடத்த சிறு ஞொைத்தொல் , ேர ேிருக்கும் இன்ைல்கணள 
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முடிந்த அளவுக்கு , தகுதி உள்ள அன்பர்களுக்கு பக்குேமொக எடுத்துக் கூைி - 
ஓரளவுக்கு தேிர்த்தும் இருக்கிவைன். அதற்க்கு அந்த  ொதகரின் கிரக 
ஒத்துணழப்பும் இருத்தல் அேசியம். அேர்களுக்கு ததய்ே நம்பிக்ணகயும், தசய்யும் 
பரிகொரத்ணத முழு நம்பிக்ணகயுடன் , முழு மைவதொடு தசய்ேதும் முக்கியம்.  
   

வகொடிகளில் பைம் தகொட்டிக் கிடந்தொலும், வநொய் என்று ஒன்று ேந்தொல் , அதுவும் 
எளிதில் தீரொத ேியொதி என்ைொல் முடிந்தது கணத. ேிரக்தியின் உச்சத்துக்வக 
தசன்று ேிடுேர். தசய்த கருமங்கள் இப்வபொேொேது கழிந்தைவே என்று நிணைத்து 
அடுத்து அணத சரி தசய்ய என்ை தசய்ய வேண்டுவமொ, அணத தசய்ய வேண்டும். 
 

ஏரொளமொை நி  சம்பேங்கள், நம் ேொசகர்கள் அணைேருக்கும் தபரிய 
படிப்பிணையொக இருக்கும். அணதப் தகொஞ்சம் தகொஞ்சமொக பின்ேரும் 
கட்டுணரகளில் கொைலொம். 
 

இன்று நொம் பொர்க்க ேிருப்பது , இன்ணைய நணடமுணை வ ொதிடர்கள் - தபொதுேொக 
ேிதிப்படி கொணும் ேிஷயங்கள். நமக்கும் ததரிந்து தகொள்ள வேண்டிய 
ேிஷயங்கள். ஆைொல், ஒவர ஒரு ேிஷயம் நன்ைொக உைர்ந்து தகொள்ளுங்கள். 
வ ொதிட ேிதிகள் உங்களுக்கு ததரிந்து தகொள்ள மட்டுவம. ஆைொல், இணை 
ேழிபொடும், குருேருளும் இருந்தொல் , ஒரு  ொதகத்ணத பொர்க்கும் வபொவத 
உங்களுக்கு ேிதிகணளயும் தொண்டி , ஒரு சில பலன்கள் உங்கள் கொதுகளில் 
யொவரொ ஒருேர் ஓதுேதுவபொல ஒலிக்கும். அேற்ைில் தபரும்பொலொைணே 
ேிதிகளுக்கு முரண்பட்டு இருந்தொலும் , முற்ைிலும் உண்ணமயொகவும் இருக்கும். 
அந்த  ொதகர் நீங்கள் கூைம் ஒரு குைிப்பிட்ட பலணைக் வகட்டு , அப்படிவய 
ஆடிப்வபொய் ேிடுேர். அதற்க்கு அந்த வ ொதிடர் , முணையொை பயிற்சி 
வமற்தகொண்டு , இணை ேழிபொடு தசய்தலும் அேசியம்.  
 
 
 

ஒருேரது  ொதகத்தில் லக்ைத்திற்கு ஆைொமிடம் வரொக ஸ்தொைம் எைப்படும். இந்த 
ஆைொமிடம் மூலம் குைிப்பிட்ட  ொதகர் எத்தணகய வநொய்களுக்கு ஆட்படுேொர் 
என்பணத அைியலொம். ஆைொமிடத்தில் அமர்ந்துள்ள கிரகங்கள் மூலமும், 

ஆைொமிடத்ணத பொர்ணே தசய்யும் கிரகங்கள் மூலமும், அந்த  ொதகர் எத்தணகய 
வநொய்களுக்கு ஆட்படுேொர் என்பணதயும் அைிய இயலும். இந்த வநொய்களின் 
தொக்குதல் எப்வபொது பலமொக தன் இயல்ணபக் கொட்டும், எந்த கொலக் கட்டங்களில் 
கட்டுப்பொட்டில் இருக்கும் என்பணதயும் அைியலொம். 
 

சூரியன்: மலச்சிக்கல், அ ரீைம், தூக்கமின்ணம, கண் வநொய்கள், ரத்த அழுத்தம், 

இதய வநொய், ஆஸ்துமொ, ேயிற்ைில் பூச்சிகள் வபொன்ை வநொய் கணளயும்  ுரம் 
வபொன்ைணே. 
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சந்திரன்: மைவநொய்கள், உைர்ச்சி ேசப்படுதல், அதிவேக இதயத் துடிப்பு, ரத்த 
அழுத்தம், கொச வநொய், ரத்த வசொணக, சளி, கபம், பொலியல் வநொய்கள் இணரப்ணபப் 
புண், நீரிழிவு, குடல் புண் வபொன்ைணே. 
 

பசவ்வோய்: மூலவநொய், நீரிழிவு, இணரப்ணப மற்றும் குடல் வநொய்கள், மை 
அழுத்தம், வதொல் ேியொதிகள், இதய வநொய், நரம்புத் தளர்ச்சி, அம்ணம, ேிபத்து 
மற்றும் ஆயுதங்களொல் பொதிப்புகள். 
 

புதன்: இதய வநொய்கள், ரத்த அழுத்தம், ேயிற்றுப்புண், புற்றுவநொய், வதொல் 
வநொய்கள், நரம்பு தளர்ச்சி, இணரப்ணப புண் வபொன்ைணே. 
 

குரு: ததொண்ணட சம்பந்தமொை வநொய்கள், ணதரொய்டு, அம்ணம, முடக்கு ேொதம், 

கொமொணல, நரம்பு சம்பந்தப்பட்ட ேியொதிகள், பக்க ேொதம், கீழ் ேொதம், நீரிழிவு 
வபொன்ைணே. 
 

சுக்ேிரன்: கண், கொது, மூக்கு வநொய்கள். நுணரயரீல் வநொய், இருமல், குடல்புண், 

இருதய வநொய், ரத்த அழுத்தம், பொலியல் ததொடர்பு ேியொதிகள் வபொன்ைணே. 
 

சனி: மைவநொய், ணக கொல் ேலிப்பு, மூணள பொதிப்பு, வதொல் வநொய், நீண்ட கொல 
ேியொதிகள், சிறுநீரக வநொய், பித்தம், குடல் வநொய், ேிபத்தொல் பொதிப்பு வபொன்ைணே. 
 

ரோகு: அதிக அமிலம் சுரத்தல், ேயிறு வகொளொறுகள், அ ரீைம், தூக்கமின்ணம, 

மூணள வநொய், குடல் புண், வதொல் ேியொதிகள் வபொன்ைணே 

 

ஜேது: புற்றுவநொய், ேொதம், வதொல் வநொய்கள், கொலரொ, நரம்புத் தளர்ச்சி, சிறுநீரகக் 
வகொளொறு வபொன்ைணே. 
 

ஜநோய்ேளும் அவற்மை குணப்படுத்தும் நவரத்தின ேற்ேளும்: 
 

வமஷ லக்ைத்தில் பிைந்தேர்கள் வரொகொதிபதியொை புதனுக்குரிய மரகதத் துடன், 

வநொய் தந்த கிரகத்திற்குரிய ரத்திைத்ணதயும் இணைத்து, இடது ணக வமொதிர 
ேிரலில் அைிய வநொய் கட்டுக்குள் ேரும். 
 

ரிஷப லக்ைத்தில் பிைந்தேர்கள் வரொகொதிபதியொை சுக்கிரனுக்குரிய ணேரத்துடன் 
வநொய் தந்த கிரகத்திற்குரிய ரத்திைத்ணதயும் இணைத்து இடது ணக வமொதிர 
ேிரலில் அைிய, வநொய் கட்டுக்குள் ேரும். 
 

மிதுை லக்ைத்தில் பிைந்தேர்கள் வரொகொதிபதியொை தசவ்ேொய்க்குரிய  ொதி சிகப்பு 
பேளத்துடன் வநொய் தந்த கிரகத்திற்குரிய ரத்திைத்ணதயும் இணைத்து, இடது ணக 
வமொதிர ேிரலில் அைிய, வநொய் கட்டுக்குள் ேரும். 
 

கடக லக்ைத்தில் பிைந்தேர்கள் வரொகொதிபதியொை குருேிற்குரிய கைக புஷப 
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ரொகத்ணத வநொய் தந்த கிரகத்திற்குரிய ரத்திைத்ணதயும் இணைத்து, இடது ணக 
வமொதிர ேிரலில் அைிய, வநொய் கட்டுக்குள் ேரும். 
 

சிம்ம லக்ைத்தில் பிைந்தேர்கள் வரொகொதிபதியொை சைிக்குரிய நீலத்ணத, வநொய் 
தந்த கிரகத்திற்கு உரிய ரத்திைத்ணதயும் இணைத்து, இடது ணக வமொதிர ேிரலில் 
அைிய வநொய் கட்டுக்குள்; ேரும். 
 

கன்ைி லக்ைத்தில் பிைந்தேர்கள் வரொகொதிபதியொை சைிக்குரிய நீலத்ணத, வநொய் 
தந்த கிரகத்திற்குரிய ரத்திைத்துடன் இணைத்து, இடது ணக வமொதிர ேிரலில் 
அைிய வநொய் கட்டுக்குள் ேரும். 
 

துலொம் லக்ைத்தில் பிைந்தேர்கள் வரொகொதிபதியொை குருவுக்கு உரிய கைக 
புஷபரொகத்ணத வநொய் தந்த கிரகத்திற்கு உரிய ரத்திைத்துடன் இணைத்து, இடது 
ணக வமொதிர ேிரலில் அைிய வநொய் கட்டுக்குள் ேரும். 
 

ேிருச்சிக லக்ைத்தில் பிைந்தேர்கள் வரொகொதிபதியொை தசவ்ேொய்க்குரிய சிகப்பு 
பேளத்ணத வநொய் தந்த கிரகத்திற்கு உரிய ரத்திைத்துடன் இணைத்து, இடது ணக 
வமொதிர ேிரலில் அைிய வநொய் கட்டுக்குள் ேரும். 
 

தனுசு லக்ைத்தில் பிைந்தேர்கள் வரொகொதிபதியொை சுக்கிரனுக்குரிய ணேரத்ணத, 

வநொய் தந்த கிரகத்திற்குரிய ரத்திைத்துடன்; இணைத்து, இடது ணக வமொதிர 
ேிரலில் அைிய வநொய் கட்டுக்குள் ேரும். 
 

மகர லக்ைத்தில் பிைந்தேர்கள் வரொகொதிபதியொை புதனுக்குரிய மரக தத்ணத வநொய் 
தந்த கிரகத்திற்கு உரிய ரத்திைத்துடன் இணைத்து, இடது ணக வமொதிர ேிரலில் 
அைிய வநொய் கட்டுக்குள் ேரும். 
 

கும்ப லக்ைத்தில் பிைந்தேர்கள் வரொகொதிபதியொை சந்திரனுக்குரிய  ொதி 
முத்திணை, வநொய் தந்த கிரகத்திற்கு உரிய ரத்திைத்துடன் இணைத்து, இடது ணக 
வமொதிர ேிரலில் அைிய வநொய் கட்டுக்குள் ேரும். 
 

மீை லக்ைத்தில் பிைந்தேர்கள் வரொகொதிபதியொை சூரியனுக்குரிய மொைிக்கத்ணத, 

வநொய் தந்த கிரகத்திற்குரிய ரத்திைத்துடன் இணைத்து, இடது ணக வமொதிர 
ேிரலில் அைிய வநொய் கட்டுக்குள் ேரும். 
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ேிரேங்ேளும் - அவற்மை சோந்திபசய்யும் நவரத்தின ேற்ேளும்: 
சூரியன் - மொைிக்கம் 

சந்திரன் -  ொதி முத்து 

தசவ்ேொய் - சிகப்பு பேளம் 

புதன் - மரகதம் 

குரு - கைக புஷபரொகம் 

சுக்கிரன் - ணேரம் 

சைி - நீலம் 

ரொகு - வகொவமதகம் 

வகது - ணேடூரியம் 

 

இரண்டு ரத்திைங்கணள இணைக்கும்வபொது, அணேகளுக்குள் வபணத ஏற் 
படுமொைொல், நடுேில் ஏவதனும் சொதொரை கல்லிணை ணேக்க வேண்டும். வமொதிரம் 
அடியில் திைப்புடன் ஓபன்- தசட்டிங் முணையில் அணமக்கப்பட வேண்டும். 
வநொயின் தொக்கம் தீர்ந்தவுடன், வமொதிரத்ணத எடுத்துேிட வேண் டும். வமவல 
குைிப்பிட்டணே தபொதுேொைது ஆகும். 
 

தைிப்பட்ட  ொதகங் களில், கிரகங்களின் நிணலணய ஆரொய்ந்து, நேரத்திைங்கணள 
உரிய முணையில் அைிந்து, நன்ணமகணளப் தபைலொம். 
 எண் கைிதம் தகொஞ்சம் ததரிந்து தகொள்ேதும் , ஒரு நல்ல வ ொதிடருக்கு அழகு. 
எந்த ேணகயில் எண் கைித ஞொைம் வேண்டும் என்பணத மூன்ைொம் எண்ணை , 

குரு பகேொணை , ரொசி கற்கணள உதொரைமொக  ணேத்து இன்று பொர்க்கலொம். 
மஞ்சள் நிைமுணடய புஷ்பரொகக்கல் , மூன்ைொம் எண் குருேிற்கு உரியது. 
 
 
 

3, 12, 21, 30 ஆகிய வததிகளில் பிைந்தேர்களின் எண் 3ஆம் எண்ைொகும். 
இந்த மூன்ைொம் எண்கொரர்கள் தபொதுேொக ேசீகரமொைேர்கள். ஆண்கள் கம்பரீமொக 
இருப்பொர்கள். இந்த எண்ைில் பிைந்த தபண்கள் அழகொக இருப்பொர்கள். சிலர் 
திரும்பிப் பொர்க்க ணேக்கும் அழகுடன் இருப்பொர்கள் 

வ ொதிடமொகட்டும் அல்லது எண் வ ொதிடமொகட்டும், குருேிற்கு முக்கியமொை 
பங்கு உள்ளது. சூரியைிட மிருந்து தொன் தபறும் சக்திணயேிடப் பன்மடங்கு 
சக்திணய தேளிபடுத்தும் கிரகமொகும் அது.C G L S என்கிை எங்கள் குரு 
பகேொனுக்கு உரிய எழுத்துக்கள். நீங்கள் ததொழில் ததொடங்க ஆவலொசணை 
கூைிைொல் , குருவுக்குரிய இந்த எழுத்துக்களில் ததொடங்கிைொல் தேற்ைி நிச்சயம்.  
 

நியொயத்ணதயும், தர்மத்ணதயும் வபொதிக்கும் கிரகம் அது. அதைொல்தொன் அதற்குப் 
பிரஹஸ்பதி அல்லது ேொத்தியொர் என்ை தபயரும் உண்டு. பண்ணடய நூல்கள் 
குருணே முக்கியப்படுத்திப் பல தசய்திகணளச் தசொல்கின்ைை. சூரியன், சந்திரன், 

தசவ்ேொய் ஆகிய மூன்று கிரகங்களும் குருேிற்கு நட்புக் கிரகங்களொகும். தனுசு, 
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மீைம் ஆகிய இரண்டு ரொசிகளும் குருேிற்குச் தசொந்த இடங்களொகும். கடகம் 
உச்சமொை இடம். மகரம் நீசமொை இடம். 
 

பொக்கியஸ்தொைம் எைப்படும் ஒன்பதொம் ேடீ்டிற்குக் கொரகன் குரு. தந்ணதக்குக் 
கொரகன் சூரியன் என்ைவபொதிலும். ஒன்பதொம்ேடீ்டின் மற்ை 
தசயல்பொடுகளுக்தகல்லொம் குருவே அதிபதி. 
 

ஒன்பதொம் ேடீுதொன் அதிர்ஷ்டத்ணதக்குைிக்கும் ேடீு. அதிர்ஷ்டத்திற்கு அதிபதி 
குரு. அணத மைக்க வேண்டொம்.  ொதகத்தில் குரு, வகந்திர வகொைங்களில் 
இருப்பது நன்ணம பயக்கும்! 
 

நுண்ைைிவு, திருமைம், ேொரிசு, ஆகியேற்ைிற்கும் குருேின் அணமப்பு முக்கியம். 
தபண்ைின்  ொதகத்தில் குருேின் அணமப்ணபணேத்துத்தொன் அேளுக்கு நல்ல 
கைேன் அணமேொன்.  ொதகத்தில் குரு மணைேிடங்களில் இருந்தொல் திருமைம் 
தொமதமொகும். 
 

சைி, ரொகு அல்லது வகதுவுடன் கூட்டொகவேொ அல்லது எதிதரதிர் பொர்ணேயுடவைொ 
இருக்கும் குருேொல், திருமை ேொழ்க்ணகயில் மகிழ்ச்சி இருக்கொது. மிதுைம், 

கன்ைி லக்கிைக்கொரர்களுக்கு, அதுவபொன்ை அணமப்பு இருந்தொல், சிலரது திருமைம் 
ேிேொகரத்தில் முடிந்துேிடும். 
 

மூன்ைொம் எண்ைில் பிைந்தேர்கள் கடிைமொை உணழப்பொளிகள். 
ேிடொமுயற்சியுடன் தசயல்படக்கூடியேர்கள். தங்கணளத் தொங்கவள பலேிதமொை 
தசயல்களில் ஈடுபடுத்திக் தகொள்ளக்கூடியேர்கள். வசொம்வபைித்தைம் என்பது 
சிைிதும் இருக்கொது. அதீதமொகப் தபொருள் ஈட்டக்கூடியேர்கள். அதொேது 
சம்பொதிக்கக்கூடியேர்கள். 
 

அைேழிகளில் ஈடுபொடு உணடயேர்கள். கடணமவய தேற்ைிக்கு ேழி என்பதிலும் 
உறுதியொக இருக்கக் கூடியேர்கள். தசயல்படக்கூடியேர்கள். எப்வபொதும் 
சுறுசுறுப்பொக இருக்கக்கூடியேர்கள். ஓய்வு என்று தசொல்லி ஒரு இடத்தில் சும்மொ 
இருக்கமொட்டொர்கள். தசய்யும் வேணல அலுப்ணபத் தந்தொலும், அணத ேிடொது 
தசய்து முடிக்கும் ஆற்ைணலக் தகொண்டேர்கள். 
 

எந்த வேணலணய வமற்தகொண்டொலும், அணத தேற்ைிகரமொகச் தசய்து 
முடிக்கக்கூடியேர்கள். அந்த ேிதமொை தசயல்பொவட அேர்களுக்கு அதீதமொை 
தன்ைம்பிக்ணகணயக் தகொடுக்கும். அந்தத் தன்ைம்பிக்ணகதொன் அேர்களின் தொரக 
மந்திரம். தசொன்ை தசொல்ணலயும், தகொடுத்த ேொக்ணகயும் கொப்பொற்ைக் 
கூடியேர்கள். அதைொல் பலரது நம்பிக்ணகக்கும் ஆளொகியிருப்பேர்கள். எதிலும் 
ஒரு ஒழுங்ணக ேிரும்புபேர்கள். கடணம, கண்ைியம், கட்டுப்பொடு என்று 
சிைப்புடன் ேொழ்பேர்கள். அன்பு, பொசம், பரிவு, ஆவலொசணை என்று அணைத்தும் 
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இேர்கணளத் வதடி ேரும். சமூக அந்தஸ்தும் வதடிேரும். 
 

ஆவரொக்கியமொை உடற்கட்டு இருக்கும். ேொழ்க்ணகயுடன் இணயந்து வபொேொர்கள். 
ஆக்கபூர்ேமொைேர்கள். மகிழ்ச்சிணய உணடயேர்கள். நணகச்சுணே 
உைர்வுணடயேர்கள். மற்ைேர்களுக்குத் தூண்டுதலொக ேிளங்கக்கூடியேர்கள். 
மற்ைேர்களுக்கு உதேக்கூடியேர்கள். 
 

ஒற்ைிலக்க எண்களில் - அதொேது 1,3,5,7,9 எனும் எண்களில் 3ஆம் எண்தொன் 
அதிக சக்தியுள்ள எண். கடுணமயொை உணழப்பிைொல், சிலருக்கு, மை அழுத்தங்கள் 
உண்டொகும். சில இணடயூறுகள் ஏற்படும். ஆைொல் இந்த எண்ைிற்கு 
இயற்ணகயொகவே உள்ள அதிர்ஷ்டம்தரும் அணமப்பிைொல், அணேகள் எல்லொம் 
அவ்ேப்வபொது கணளயப்பட்டுேிடும். 
 

வதணேயொைவபொது இந்த எண்கொரர்களுக்குப் பைம் கிணடத்துக் தகொண்வட 
இருக்கும். தசய்யும் வேணலயில் அல்லது ததொழிலில் தணலணம ஏற்கும் 
நிணலக்கு உயர்ேொர்கள். 
 

நிணைேில் தகொள்ள வேண்டிய வததிகள்: 3,12, 21 மற்றும் 30. அதுவபொல 6,9,15,18,24 

& 27 வததிகளும் நன்ணம பயக்கக்கூடியதொகவே இருக்கும். ேியொழக்கிழணம உரிய 
கிழணமயொகும். அதுவபொல திங்கள், தசவ்ேொய் & புதன் கிழணமகளும் இந்த 
எண்கொரர்களுக்குச் சொதகமொை கிழணமகவள! 
 

இந்த எண்கொரர்களுக்குச் சொதகமொை நிைம் மஞ்சள். மஞ்சள் நிைத்தில் துண்டு, 

படுக்ணகேிரிப்பு, தலயணை உணை, ணகக்குட்ணட என்று எல்லொேற்ைிலும் மஞ்சள் 
நிைத்ணதவய வபொற்ைி ணேத்துக்தகொள்ளலொம். 
 

நேரத்திைங்களில் மஞ்சள் நிைமுணடய புஷ்பரொகக்கல் நன்ணம பயக்கும்! 
உடல் நலம்: இந்த எண்கொரர்களுக்கு, நீரழிவு வநொய், மஞ்சள்க் கொமொணல வநொய் 
வபொன்ைணேகள் ேரக்கூடும். எச்சரிக்ணகயொக இருக்கவேண்டும். 
 

இந்த எண்கொரர்களின் ேொழ்க்ணகயில், 21, 30, 33, 36, 48, 57, 66, ஆகிய ேயதில் 
ேொழ்க்ணக ஏற்ை முணடயதொக இருக்கும் 

 

போபேர்த்தோரி ஜயோேம் 

 

முதல் ேடீு எைப்படும் லக்கிைத்ணதப் பற்ைி ஒரு அடிப்பணட 

ேிதிணய நீங்கள் அைிதல் அேசியம். வமவல தகொடுத்துள்ள 

அட்டேணைணய பொர்த்தீர்கள் என்ைொல் ஒன்று ததள்ளத் 
ததளிேொக ேிளங்கும். சூரியனுக்கும், சந்திரனுக்கும் மட்டும் 

தலொ ஒரு ேடீுதொன். 
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மற்ை ஐந்து கிரகங்களுக்கும், அதொேது புதன், சுக்கிரன், 

தசவ்ேொய், குரு, சைி ஆகிய ஐந்து கிரகங்களுக்கும் 

இரண்டு ேடீுகள் இருக்கும். பலன்கள் தபரும்பொலும் 

அந்த கிரகங்களின் குைங்கணளயும் உள்ளடக்கியிருக்கும். 
உதொரைமொக மிதுைம், கன்ைி ஆகிய லக்கிைக்கொரர்களுக்குப் 
புதன்தொன் அதிபதி என்பதொல் அேர்கள் இயற்ணகயொகவே 

புத்திசொலிகளொக இருப்பொர்கள்.அவதவபொல சைி அதிபதியொக 
இருக்கும் மகரம், கும்பம் ஆகிய லக்கிைத்ணதச் வசர்ந்தேர்கள் 

கடும் உணழப்பொளிகளொக இருப்பொர்கள்.சுக்கிரன் அதிபதியொக 
இருப்பேர்கள்.கணலகளில் ஆர்ேமுணடயேர்களொகவும், குரு 

அதிபதியொக இருப்பேர்கள், மைிதவநயம், தர்மசிந்தணை 

மிக்கேர்களொகவும் இருப்பொர்கள். இததல்லொம் தபொது ேிதி!. 
 

1. லக்கிைத்திற்கு இரண்டு பக்கமும் - அதொேது முன்னும், 

பின்னும் உள்ள ேடீுகளில் - சுபக் கிரகங்கள் இருந்தொல்  ொதகன் 

ரொ வயொகம் உணடயேைொக இருப்பொன். 

 

2. அவதவபொல் லக்கிைத்திற்கு இரண்டு பக்கமும் பொேக் 
கிரகங்கள் நின்ைொல் அல்லது இருந்தொல் -  ொதகன் 

அதிர்ஷ்டமில்லொதேன். தரித்திரவயொகம். ேொழ்க்ணக 
வபொரொட்டங்கள் நிணைந்ததொக இருக்கும் அேன் அல்லது 

அேள் எணதயும் வபொரொடித்தொன் தபை வேண்டும். 
 

இரண்டு VIP ேடீுகளுக்கு நடுேில் உங்கள் ேடீு இருந்தொல் 

எப்படி இருக்கும் என்றும் அல்லது இரண்டு வபட்ணட 

தொதொக்களின் ேடீுகளுக்கு நடுேில் உங்கள் ேடீு இருந்தொல் 

எப்படி இருக்கும் என்றும் கற்பணை தசய்து பொருங்கள், 

அப்வபொது உண்ணம உங்களுக்குப் புலப்படும். 
 

இந்த ேிதி தணலயொை ேிதியொகும். 
 

இது லக்கிைம் என்று மட்டுமில்ணல, மற்ை எல்லொ பொேங்களுக் 
குவம இது தபொருந்தும். 
 

இவத பலன்தொன் ஏழொம் ேடீு எைப்படும் திருமை ேடீொக 
இருந்தொலும் சரி, பத்தொம் ேடீு எைப்படும் ததொழில்/வேணல 

ேடீொக இருந்தொலும் சரி, நொன்கொம் ேடீு எைப்படும் தொய், 

கல்ேி, சுகம் ஆகியேற்ைிற்கொை ேடீொக இருந்தொலும் சரி 
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அல்லது ஒன்பதொம் ேடீு எைப்படும் தந்ணத, முன்வைொர் தசொத்து, 

பொக்கியம் ஆகியணே சம்பந்தப்பட்ட ேடீொக இருந்தொலும் சரி  

பலன் அதற்கு ஏற்ைொர் வபொலத்தொன் இருக்கும். 
 

 ொதகத்ணத அலசிப் பொர்க்கும் வபொது இந்த ேிதிணய நிணைேில் 

தகொண்டு அலச வேண்டும். 
 

அந்த ேிதியின் தபயர் பொபகர்த்தொரி வயொகம் 

 

1.லக்கிை அதிபதி பத்தொம் ேடீ்டிற்கு உரியேன் 

பதிதைொன்ைொம் ேடீ்டிற்கு உரியேன் ஆகிய மூேரும் 

நல்ல நிணலமியில் இருந்தொல்  ொதகன் ேியொபொரம் தசய்து அல்லது 

ததொழில் தசய்து அல்லது தபரிய நிறுேைத்தில் உயர் வேணலயில் 

இருந்து நிணையப் தபொருள் ஈட்டுேொன். 
 

2.லக்கிை அதிபதி பத்தொம் ேடீ்டிற்கு உரியேன் 

இருேர் மட்டும் நன்ைொக இருந்தொல் உத்திவயொகம் பொர்த்து ேசதியொக 
ேொழ்ேொன். 
 

3.லக்கிை அதிபதி பலேைீமொக இருந்தொல் - அதொேது 

ஆறு எட்டு, பன்ைிதரண்டு ஆகிய இடங்களில் மணைந்து ேிட்டொல் 

அல்லது பத்தொம் ேடீ்டிற்கு உரியேன்அப்படியிருந்தொலும் 

 ொதகனுக்குக் கஷ்ட  ேீைம்தொன். மற்ை கிரகங்கள் ேலுேொக இருந்தொல் 

ேிதிேிலக்கொக சுக  ேீைமொக இருப்பொன். 
 

4.லக்கிை அதிபதி பத்தொம் ேடீ்டிற்கு உரியேன் 

இருேரும் பலம் தபொருந்தி வகந்திர திரிவகொைங்களில் 

இருந்தொல்  ொதகன் தொன் பிைந்த ஊரில் அல்லது இருக்கும் ஏரியொேில் 

பிரபலமொக இருப்பொன்.பலருக்கும் உதேி தசய்பேைொக இருப்பொன். 
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ஓம் நமசிவோய ; குரு தட்சணோமூர்த்தியோய நமே 

 

நவேிரேங்ேள்- ஜேது 

 

ஜேது சூரியமன ஒரு முமை சுற்ைிவர 18 1/2 ஆண்டுேள் 
எடுத்துக்கேோள்ளும்.இரோகுக்கு ஜபோல் ஜேதுவுக்கும் கசோந்த வடீு ேிமடயோது. 
தோன் அமர்ந்த வடீ்மடஜய கசோந்த வடீோே எடுத்துக்கேோள்ளும். ரோகு உள்ள 
பண்புேள் அமனத்தும் ஜேதுவுக்கும் கபோருந்தும். 
போட்டியோர்,மோந்தரீேம்,ஞோனம்,ஜமோட்சம்.,விநோயேர் 
வழிபோடு,விரக்தியமடதல்,விபசோரம் கசய்தல்,தற்கேோமல கசய்யும் 
எண்ணம்,புண்ணிய ஸ்தல யோத்திமர.சிமைப்படல்,ஞோனிேள் தரிசனம் 
ஆேியவற்ைிக்கு ஜேது ேோரணம் ஆேிைோர். இவருக்கு ஞோனேோரேன் என்று 
கபயர். ஜவதோந்த அைிவு நுட்பங்ேளுக்கும்,  ஜமோட்சத்திற்க்கும், எந்த ஓரு 
பிரச்சமனயிலிருந்து விஜமோச்சனம் கபறுவதற்க்கும்  ேோரேத்துவம் உள்ளது 
ஜேது. எளிமம, ேடுமம இரண்டுக்கும் உமடயதும், உலே பந்தங்ேளில் 
இருந்து விடுபட மவப்பதும்  ஜேதுஜவ. வியோதியில் இருந்து நிவோரணம் 
தருவதும், பமேவமர முைியடிக்ே கசய்வதும் ஜேது.  ஜேோபத்தில் நமடகபறும் 
தவறுேளுக்கும் ஜேதுஜவ ேோரணம்.  
                                          ஜேதுமவப்ஜபோல கேடுப்பவன் இல்மல  என்பது 
ஜ ோதிட பழகமோழி. விபத்துேமளயும். தோேோத சேவோசத்மதயும் 
வழங்குவதும் ஜேதுஜவ.ரிஷபத்தில் நீசம்,  விருச்சிேத்தில் உச்சம். பஞ்ச 
பூதங்ேளில்  லம். ஜேது ஞோனமோரக்ேத்தில் ஆன்மீேத்மத  வழங்குபவர். 
ஞோன ேோரேன் என்ை புேமழப் கபறுபவன் ஜேது. ஜமோட்ச ேோரேனும் இவஜன. 
ஜமோேினியோல் துண்டிக்ேப்பட்ட ரோகுவின் உடம்ஜப ஜேது. விஷ்ணுமவ 
ஜநோக்ேித் தவம் இருந்ததோல் போம்பு உடமலப் கபற்ைோன். விஞ்ஞோனம், 

கமய்ஞோனம் ஆேிய அமனத்துத் துமைேமளயும் தன் வசத்தில் 
மவத்திருப்பவன். நீச போமஷேளில் ஜதர்ச்சிமயத் தருவோன். தோய் வழிப் 
போட்டனுக்கு ேோரேன். ேீழ்ப்கபரும்பள்ளம் ஜேதுவிற்கு உரிய தலம். ஜேது 
ஜதோஷமுள்ளவர்ேள் ேீழ்ப்கபரும்பள்ளம் கசன்று ஜேது பேவோமன 
வழிபடலோம். கசவ்வரளி மோமல அணிவித்து கேோள்ளில் கசய்த 
கேோழுக்ேட்மட ஜமோதேம் நிஜவதனம் கசய்ய ஜவண்டும். ஜேது 
பேவோனுக்குரிய ஜதோத்திரம் போடி வழிபட்டு வர எல்லோ நலன்ேளும் 
கபைலோம். 
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அருள்மிகு நோேநோதர் திருக்ஜேோயில்  

மூலவர்:நோேநோதர் 

உற்சவர்:ஜசோமோஸ்ேந்தர்  

அம்மன்/தோயோர்:சவுந்தர்யநோயேி  
தல விருட்சம்:மூங்ேில்  

தீர்த்தம்:நோேதீர்த்தம்  

ஆேமம்/பூம :ேோமிேம்  

பழமம:1000-2000 வருடங்ேளுக்கு முன்  

புரோண கபயர் ஊர்:ேீழப்கபரும்பள்ளம்  

மோவட்டம்:நோேப்பட்டினம்  

மோநிலம்:தமிழ்நோடு  

போடியவர்ேள்:  
                                           சிவரோத்திரி, ஐப்பசியில் அன்னோபிஜஷேம், பங்குனியில் 
வோசுேி உற்சவம். நவக்ேிரேங்ேளில் இத்தலம் ஜேதுவுக்கு உரியது. ேோமல 6 

மணி முதல் 12.30 மணி வமர, மோமல 3.30 மணி முதல் இரவு 8.30 மணி 
வமர திைந்திருக்கும். அருள்மிகு நோேநோதசுவோமி திருக்ஜேோயில், (ஜேது 
தலம்), ேீழ்ப்கபரும்பள்ளம் - 609 105. தரங்ேம்போடி தோலுேோ, நோேப்பட்டினம் 
மோவட்டம். இத்தலவிநோயேர் அனுக்ேிரே விநோயேர் என்ை கபயரில் 
அருள்போலிக்ேிைோர். இக்ஜேோயிலில் ஜேதுபேவோன் தனிசன்னதியில் ஜமற்கு 
ஜநோக்ேி இருக்ேிைோர். போம்பு தமலயுடனும், மனித உடலுடனும் உள்ள இவர், 

சிம்ம படீத்தில் இரு மே கூப்பி சிவசன்னதிமய ஜநோக்ேி வணங்ேிய 
ஜேோலத்தில் இருக்ேிைோர். ஞோனேோரேனோன இவர் இங்கு அனுக்ேிரே 
மூர்த்தியோே ேோட்சி தருேிைோர். இவமரக் ேண்டு பயப்படத் ஜதமவயில்மல. 
தன்னோல் போதிக்ேப்படும் ரோசியினருக்கு இவர் நன்மமஜய கசய்வோர். 
படிப்பில் முன்ஜனை, குடும்பவிருத்தி கபை இவரிடம் ஜவண்டிக்கேோள்ளலோம். 
 ோதே ரீதியோே நோேஜதோஷம் உள்ளவர்ேள் முதலில் நோேநோதமரயும், பின் 
ஜேதுமவயும் வழிபட ஜவண்டும். ஜேதுவிற்குரிய கசவ்வரளி மலர் மவத்து, 

கேோள்ளு சோத மநஜவத்யம் பமடத்து, ஏழு தீபம் ஏற்ைி வணங்குவது 
விஜசஷம். நரம்பு, வோயு கதோடர்போன பிரச்சமன மற்றும் பயம் நீங்ே, 

கதோழில், வியோபோரம் சிைக்ே, தம்பதியர் ஒற்றுமமயுடன் இருக்ே, ஆயுள் 
அதிேரிக்ே, குடும்பத்தில் ஐஸ்வர்யம் நிமலக்ே, தமலமுமை சிைக்ே 
நோேநோதமரயும், ஜேதுபேவோமனயும் வழிபடலோம்.  ோதேத்தில் ஜேது 
தசோபுத்தி நடப்பவர்ேள், க ன்மநட்சத்திரத்தில் போலபிஜஷேம் கசய்து 
வழிபடலோம். ஜேது பேவோனுக்கு கேோள்ளு சோத மநஜவத்யம் பமடத்து, 

பலவர்ண வஸ்திரம் சோத்தி வழிபடுேிைோர்ேள்.  
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தலகபருமம: எமேண்டேோல வழிபோடு: இக்ஜேோயிலில் ஜேது பேவோனுக்கு 
ரோகுேோலம் மற்றும் எமேண்டத்தில் விஜசஷ அபிஜஷேம் மற்றும் பூம  
நடக்ேிைது. அப்ஜபோது, 16 வமேயோன அபிஜஷேம் மற்றும் ஜ ோமம் 
கசய்தும், கேோள்ளுப்கபோடி, உப்பு, மிளகு ேலந்த சோதத்மத மநஜவத்யமோே 
பமடத்தும், பலவண்ண வஸ்திரம் சோத்தியும், நல்கலண்கணய் விளக்கு 
ஏற்ைியும் வழிபடுேிைோர்ேள். கேோள்ளு சோத பிரசோதத்மத இங்ஜேஜய 
விநிஜயோேித்துவிட ஜவண்டும். வடீ்டிற்கு எடுத்துச்கசல்லக்கூடோது. இமத 
ஜேோயிலிஜலஜய கசய்து தருேிைோர்ேள். இதற்கு ரூ.75 ேட்டணம். சனி, திங்ேள் 
மற்றும் க ன்ம நட்சத்திரத்தில் இவமர வழிபடுவது விஜசஷம். 
அபிஜஷேத்திற்கு ரூ.450, தனிப்பட்ட முமையில் ஜ ோமம் நடத்துவதற்கு 
ரூ.3,500 ேட்டணமோே வசூலிக்ேின்ைனர். கதோழில், வியோபோரம் சிைக்ேவும், 

வழக்கு, தம்பதியர் பிரச்மன, விபத்து, மரணபயம், நரம்பு, வோயு கதோடர்போன 
பிரச்மனேள் நீங்ேவும் ஜேதுவிடம் ஜவண்டிக்கேோள்ளலோம். பங்குனியில் 
வோசுேி உற்சவம் நடக்ேிைது. விழோவின் மூன்ைோம் நோளில் ஜேதுவிற்கு, 

சிவன் ேோட்சி தந்த நிேழ்ச்சி நடக்கும். வருடத்தில் இவ்விழோவின்ஜபோதும், 

ஜேது கபயர்ச்சியின்ஜபோது மட்டுஜம, ஜேது வதீியுலோ கசல்வோர். 
விஜசஷ ஜ ோமம்: ரோகு ஜேது கபயர்ச்சியன்று விஜசஷ ஜ ோமம் 
நடக்ேிைது. அர்ச்சேர்ேஜள இமத நடத்த உள்ளனர். இதில் பங்ஜேற்ே 
ேட்டணம் ேிமடயோது. ஜேதுவிற்கு உரிய எண் 7. எனஜவ, 16 வித பூம  
கசய்து, 7 லட்சம்  பமந்திரம் கசோல்லி, பின்பு கேோள்ளு தோனியம், 

கேோள்ளினோல் கசய்யப்பட்ட போயசம், சூர்ணம், வமட, சோதம், கபோங்ேல் 
மற்றும் கேோள் உருண்மட என 7 விதமோன மநஜவத்யங்ேமள ஜ ோமத்தில் 
இடுேின்ைனர். பக்தர்ேள் 16 விதமோன தோனங்ேமள அந்தணர்ேளுக்கு 
கசய்வதன் மூலம் பலனமடயலோம். அன்று 7 ஆயிரம் பக்தர்ேளுக்கு 
அன்னதோனமும் நடக்ேிைது. இதற்குரிய கபோருட்ேமளயும் பக்தர்ேள் 
ஜேோயில் நிர்வோேத்திடம் முன்னதோேஜவ கேோடுக்ேலோம். 
இரட்மட சூரியன்: ஜேது இங்கு பிரதோன மூர்த்தி என்பதோல் நவக்ேிரே 
சன்னதி இல்மல. ஜேது சன்னதிக்கு அருேில் இரண்டு சூரியன் சிமலேளும், 

சனஸீ்வரர் சிமலயும் உள்ளன. உத்ரோயண புண்ணிய ேோலத்தில் (மத- 
ஆனி) ஒரு சூரியனுக்கும், கதட்சிணோயண புண்ணிய ேோலத்தில் (ஆடி- 
மோர்ேழி) மற்கைோரு சூரியனுக்கும் விஜசஷ பூம  நடக்ேிைது.   

தல வரலோறு: ஜதவர்ேளும், அசுரர்ேளும் அமுதம் கபை போற்ேடமல 
ேமடந்தஜபோது வோசுேி என்ை நோேத்மத ேயிைோே பயன்படுத்தினர். கதோடர்ந்து 
போற்ேடமல ேமடந்ததோல் வோசுேி பலவனீமமடந்தது. ஒருேட்டத்தில் 
ேமளப்போல் விஷத்மத உமிழ்ந்தது. பயந்து ஜபோன ஜதவர்ேள் சிவனிடம் 
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முமையிட்டனர். அவர் விஷத்மத விழுங்ேி, ஜதவர்ேமள ேோப்போற்ைினோர். 
தனது விஷத்மத, சிவன் விழுங்ே ஜவண்டிய நிமல ஏற்பட்டதற்ேோே வோசுேி 
வருந்தியது. சிவஅபச்சோரம் கசய்ததற்கு பிரோயச்சித்தமோே தவமிருந்தது. 
வோசுேிக்கு ேோட்சி தந்த சிவன், போவ விஜமோசனம் கேோடுத்தஜதோடு, அதன் 
தியோே உணர்மவ போரோட்டினோர். அப்ஜபோது வோசுேி, தனக்கு அருள் கசய்த 
ஜேோலத்தில், தனக்கு ேோட்சி கேோடுத்த இடத்தில் எழுந்தருள ஜவண்டும் 
என்று ஜவண்டியது. அதன் ஜவண்டுதமல ஏற்ை சிவன், நோேத்தின் கபயமரத் 
தோங்ேி, "நோேநோதர்' என்ை கபயருடன் இத்தலத்தில் அமர்ந்தோர்.  
நிைம்-சிவப்பு மலர்-கசவ்வல்லி  
தோனியம்-கேோள்  

திமச-வடஜமற்கு  

ேோரேம்-ஞோனம்,ஜமோட்சம்  

உச்சம்-விருச்சேம்  

நட்சத்திரங்ேள்-அசுவனி,மேம்,முலம்  

போல்-அலி  
நட்பு-சனி,சுக்ேிரன்  

பமே-சூரியன்,சந்திரன்,கசவ்வோய்  

சமம்-புதன்,குரு  

திமசேோலம்-7 ஆண்டுேள்  

ஜேோசரேோலம்-1 1/2 வருடம்  

 சித்திரகுப்தன் இவருக்கு அதி ஜதவமத,  

பிரம்மன் பிரத்யதி ஜதவமத.  
வடஜமற்கு ஜேதுவிற்கு உரிய திமச.  
மவடூர்யம் ஜேதுவிற்கு உேந்த ரத்தினம்.  
 

ஜேது 1 ஆம் வடீ்டில்  இருந்தோல் எதிரிேளோல் பிரச்சிமன உண்டோகும். 
கதோழில் திைமம இருக்கும் உடம்பில் பிரச்சிமன உருவோகும். சனியின் 
வடீுேளோன மேரம் கும்பம் வடீுேளில் ஜேது தங்ேியிருந்தோல் இந்த 
நோட்மடமய ஆளலோம். கசவ்வோய் வடீோன விருச்சேத்தில் தங்ேி 
இருந்தோலும் அந்த ஜயோேம் ேிமடக்கும் பிை வடீுேளில் இருந்தோல் 
அந்தளவுக்கு இருக்ேோது ேஷ்டத்தில் தோன் வோழ்க்மே வோழஜவண்டிருக்கும். 
நோன் போர்த்த வமரயில் சனியின் வடீுேளில் அல்லது சனியுடன் ஜேது 
இருந்தோல் அந்த  ோதேன் பணக்ேோரேனோேத்தோன் இருப்போர்.  
 

ஜேது 2 ஆம் வடீ்டில்  இருந்தோல் தன பிரச்சிமன உண்டோகும். குடும்பத்தில் 
பிரச்சிமன உண்டோகும். படிப்பில் அந்தளவுக்கு விருப்பம் இருக்ேோது. 
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குடும்பத்தில் கசய்விமன ஜேோளோறுேள் இருக்கும். குடும்பத்தில் நிம்மதி 
குமைந்து இருக்கும். திருமணம் தள்ளிக்கேோண்ஜட ஜபோகும். திருமணம் 
முடிந்தவுடன் குழந்மத ஜபறும் தமட ஏற்படும்.  
 

ஜேது 3 ஆம் வடீ்டில்  இருந்தோல் தோன் உண்டு தோன் ஜவமல உண்டு என்று 
இருக்ேமோட்டோர்ேள் இவர்ேளோல் பிரச்சிமன உருவோேிக்கேோண்ஜட இருக்கும். 
இமளய சஜேோதர சஜேோதரிேள் இருக்ேமோட்டோர்ேள். அப்படி இருந்தோலும் 
பிரச்சிமன தோன். ேல்வியில் விருப்பம் இருக்ேோது. ேோமத்தின் மீது தீவிர 
ஈடுபோடு இருக்கும். நல்ல துணிவுடன் இருப்போர் எந்த ேோரியத்திலும் 
தமடேள் இருந்து கேோண்ஜட இருக்கும். பரிேோரம் ரோஜமஸ்வரம் தோன்.  
 

ஜேது 4 ஆம் வடீ்டில்  இருந்தோல் தோய் நலம் ேிமடக்கும். தோயோரின் வழியில் 
பிரச்சிமன தோன். தோயோரின் உடன் பிைந்தவர்ேளில் யோரோவது ஒருவர் 
திருமண வோழ்வில் பிரச்சிமனயில் இருப்போர்ேள். தீய எண்ணங்ேளில் 
மனது கசல்லும். பிைரின் ஆஜலோசமனேமள ஏற்ே மோட்டோர்ேள். 
வோேனங்ேள் வோங்குவதற்க்கு தமட ஏற்பட்டுக்கேோண்ஜட இருக்கும். 
வோனங்ேளோல் பிரச்சிமன உருவோேிக்கேோண்ஜட இருக்கும். வடீு 
ஜேோவிலுக்கு அருேில் இருக்கும் அதுவும் பிள்மளயோர் ஜேோவிலோே 
இருக்குகூடும்.  
 

ஜேது 5 ஆம் வடீ்டில்  இருந்தோல் கேட்ட குணம் இருக்கும். புத்தி கூர்மம 
இருக்ேோது. வயிற்று வலி ஏற்படும். மனதில் ேவமல இருந்துக்கேோண்ஜட 
இருக்கும். ேடுமமயோன புத்திர ஜதோஷத்மத ஏற்படுத்தும். அப்படிஜய 
குழந்மதேள் இருந்தோலும் அந்த குழந்மதேளோல் இவர்ேளுக்கு ஒன்றும் 
நன்மம நமடகபைோது. விநோயேமர வழிபோட்டு மூலம் இன்பம் ேோணலோம்.  
 

ஜேது 6 ஆம் வடீ்டில்  இருந்தோல் பமேவர்ேள் இருக்ேமோட்டோர்ேள். இளமம 
ேோலத்தில் பிரச்சிமன இருக்கும். உைவினர் மூலம் நல்ல மரியோமத 
இருக்கும். நல்ல சுேஜபோேமோன வோழ்க்மே வோழலோம் ேடே ரோசியோே 
இருந்தோல் மதுபோனம் மீது ேடுமமயோன ஈடுபோடு இருக்கும்.  லஜதோஷம் 
அடிக்ேடி ஏற்படும். தண்ணரீில் ேண்டம் ஏற்படலோம் எச்சரிமே ஜதமவ.  
 

ஜேது 7 ஆம் வடீ்டில்  இருந்தோல் ேளத்திரஜதோஷம் ஏற்படும். திருமணத்தில் 
சண்மட சச்சரவு இருக்கும். இளமம ேோல வோழ்க்மே நன்ைோே இருக்ேோது. 
மமனவி அல்லோத கபண்ேளுடன் கதோடர்பு ஏற்படும். திருமண 
வோழ்க்மேமய நிமனத்து மனக்ேவமல அமடயும். உடம்பில் ஜநோய் 
ஏற்படும்.  
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ஜேது 8 ஆம் வடீ்டில்  இருந்தோல் திருமண வோழ்வில் பிரச்சிமன. ஆயுள் 
பலம் குமையும். உடம்பில் ஜநோய் ஜதோன்ைி புண் வரும். முமை தவைி 
நடக்ேகூடும். தற்கேோமல எண்ணம் ஜதோன்றும். கபோதுவோே ஜேது இந்த 
வடீ்டில் இருந்தோல் ஜநோய்ேமள தருவோர்.  
 

ஜேது 9 ஆம் வடீ்டில்  இருந்தோல் பித்ரு ஜதோஷம் வோழ்க்மேயில் அமனத்து 
விஷயங்ேளிலும் தமடேள் ஏற்படும். தந்மதயுடன் எல்லோ ஜநரங்ேளிலும் 
சண்மட தோன் ஜபோடுவோர். கதய்வ பக்தி இருக்ேோது. நண்பர்ேள் உதவி 
கசய்வோர்ேள். மனநிமல ஒஜர மோதிரியோே இருக்ேோது. பிை மதத்தவர் உதவி 
கசய்வோர்ேள்.  
 

ஜேது 10 ஆம் வடீ்டில்  இருந்தோல் ேமலேளில் ஈடுபோட்டுடன் இருந்து 
ேமலஞரோே இருப்போர். பிைர் மனமத ஜநோேடிக்ேமோட்டோர். இரக்ேமனம் 
இருக்கும். நல்ல தன்னம்பிக்மேயுடன் கதோழில் கசய்து கவற்ைிக்கேோள்வோர். 
மதங்ேளில் ஈடுபோட்டுடன் இருப்போர். தந்மத நலமுடன் இருக்ேமுடியோது . 
தந்மத பணத்திற்க்ேோே ேஷ்டபடுவோர்.  
 

ஜேது 11 ஆம் வடீ்டில்  இருந்தோல் கசோத்துக்ேள் ஜசரும் கசல்வநிமலயில் 
நன்ைோே வோழ்வோர் நண்பர்ேளின் உதவி இருக்கும். சுேஜபோேங்ேளுக்கு குமை 
இருக்ேோது. நல்ல பணவரவு இருக்கும். சமுதோயத்தில் நல்ல மதிப்புடனும் 
கபயருடனும் இருப்போர்ேள். மூத்த சஜேோதர சஜேோதரிேளிடம் சண்மட 
இருக்கும்.  
 

ஜேது 12 ஆம் வடீ்டில்  இருந்தோல் இதுதோன்  ோதேரின் ேமடசி பிைவியோே 
இருக்ேகூடும். புண்ணிய தலங்ேளுக்ே அடிக்ேடி கசல்வோர். பணஜசமிப்பு 
இருக்ேோது அமனத்தும் புண்ணிய ேோரியங்ேளுக்கு கசலவோகும். இல்லை 
சுேஜபோேங்ேளில் ஈடுபோடு இருக்ேோது. போதங்ேளில் ஜநோய் ஏற்படக்கூடும். 
நல்ல திைமமயோே வோதங்ேளில் ஈடுபட்டு கவற்ைிக்கேோள்வோர். 
 
 

ஒருவருமடய வோழ்வில் ஜேது தமச எப்படியும் ஒரு ஆட்டு ஆட்டிவிடும். 
ஜேது தனது தீய பலன்ேளோன விரக்தி, கவறுப்பு, ேணவன் மமனவி 
சண்மட, மபத்தியம் பிடித்தல், சித்தபிரமம நிமல வருதல்,தன்னிமல 
மைத்தல், நல்லவர்ேளுடன் சண்மட ஜபோடுதல்,தோன்ஜதோன்ைி தனமோே 
நடத்தல், கவளிநோடுேமள ஜவதமன படுதல்,க யில் தண்டமன 
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அனுபவித்தல், தற்கேோமல எண்ணங்ேள் கூட ஜதோன்றுதல் ஜபோன்ைமவேமள 
தர முற்படும். 

                         இது ஜபோன்ை பலன்ேள் ஜேோச்சோரத்தில் ஜேது க ன்ம ரோசியில் 
இருந்தோலும், திரிஜேோண ரோசிேளில் உட்ேோர்ந்தோலும், இது ஜபோன்ை 
பிரச்சமனேள் சந்திப்பது உறுதி. இரண்டில் ஜேது தங்கும் ஜபோது குடும்பத்தில் 
கவளியோட்ேளின் மூலம் குழப்பம் ஏற்பட்டு வபீரீத விமளவுேமள ஏற்படுத்தி 
விடும். ஏழில் ஜேது தங்கும் ஜபோது மமனவிக்கு தனது கசய்மே பிடிக்ேோமல் 
நம்மமஜய கேோமல கசய்வதற்கும் துணிவோள். பத்தில் ஜேது வரும் ஜபோது 
கதோழில் நோட்டம் குமைந்து பரஜதசி ஜபோல் அங்குமிங்கும் அமலவோன்.  

                         சூரிய தமசயில் ஜேது புக்தி புேழுக்கு பங்ேம் வந்துவிடும். சந்திர 
தமசயில் ஜேது புக்தி புத்தி சுவோதீனம் இல்லோமல் மவத்து விடும். கசவ்வோய் 
தமசயில் ஜேது புக்தி மனதில் கேோமல கவைி ஜதோன்றும். குரு தமசயில் 
ஜேது புக்தி நல்லவர்ேளின் பழிச் கசோல்லுக்கு ஆளோகுவோர்ேள். சுேர தமசயில் 
ஜேது புக்தி இழிகுல கபண்ேளின் சிஜநேம் ேிமடத்து, கபயர் கேட்டு, வடீ்டில் 
இருக்கும் மமனவியும் பிரிந்து ஜபோே வோய்ப்பு. சனிதமசயில் ஜேது புக்தி 
திருடன் என்ை கபயமர கேோடுத்து விடும். ரோகு தமசயில் ஜேது புக்தி 
சமூேத்தில் கேட்ட ேோரியங்ேளில் கதோடர்மப ஏற்படுத்தி விடும்.  

                       இந்த தருணங்ேளில் ஜேதுவின் அதிஜதவமதயோே வரும் விநோயே 
கபருமோமள வழிபட்டோல், ஜேதுவின் தீய பலன்ேள் மோைி நல்ல பலன்ேளோன 
கபரியவர்ேள், சோதுக்ேள், குருமோர்ேளின் கதோடர்பு ஏற்படும். ஆன்மிே 
ேருத்துக்ேளில் மனம் ஈடுபடும். யோத்திமரேள் ஜபோே மவக்கும். ஜேதுவிற்கு 
குரு போர்மவ ஏற்பட்டு விட்டோல் ரோ குரு பதவி ஜதடிவரும். சில ஜநரங்ேளில் 
ஜேோடீஸ்வர ஜயோேம் கூட வந்துவிடும். இந்த தருணங்ேளில் உடல் கலௌேிே 
இன்பத்தில் முழுகும், ஆனோல் அஜத ஜநரத்தில் உயிர் இேத்தில் 
இருந்த்கேோண்ஜட பரத்மத நிமனக்கும். 
 
   

ஜேது மந்திரம் (துஷ்ட சக்திேளை விரட்டிட) 
ஓம் அம்வத்வ ோய வித்மஜ   

சூல ஸ்தோய தீம ி  
தன்ஜனோ ஜேது ப்ரஜசோதயோத்  

ஓம் ஜேதுக்ர ோய வித்மஜ   

ம ோவக்த்ரோய தீம ி  
தன்ஜனோ ஜேது ப்ரஜசோதயோத்  

ஓம் விக்ருத்தோனநோய வித்மஜ   
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ஜ மிநி ோய தீம ி  
தன்ஜனோ ஜேதுஹ் ப்ரஜசோதயோத்  

ஓம் தஜமோக்ர ோய வித்மஜ   

த்வ ஸ்திதோய தீம ி  
தன்ஜனோ ஜேதுஹ் ப்ரஜசோதயோத்  

ஓம் அஸ்வத்வ ோய வித்மஜ   

சூல ஸ்தோய தீம ி  
தன்ஜனோ ஜேதுஹ் ப்ரஜசோதயோத் 
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ஓம் நமசிவோய ; குரு தட்சணோமூர்த்தியோய நமே 

 

நவேிரேங்ேள்- சுக்ேிரன் 

 

சுக்ேிரன் இது சூரியனுக்கு 6,70,00,000 அப்போல் சுற்றி வருேிறது. இது 
சூரியமன 225 நோட்ேளில் சுற்றி வருேிறது. இது 23 1/2 மணி ஜநரத்தில் 
தன்மனத்தோஜன சுற்றி வருேிறது. இவர் ேளத்திர ேோரேன் என 
அமைக்ேப்படுேிறோர். அசுர குரு சுக்ேிரன் ஆவோர். உலே இன்பங்ேளுக்கும் 
ஆடம்பரமோன வோழ்விற்க்கும், அஜமோேமோன வோழ்விற்க்கும் சுக்ேிரன் தோன் 
ேோரணமோேிறோர். ேோமஇச்மச,வோேனம்,ஆமடேள் ஆபரணங்ேள், அலங்ேோரம், 

வோசமன திரவியங்ேள், சங்ேீதம், அைகு,வியோபோரம், நடனம்,நடிப்பு 
ஆேியவற்றுக்கு ேோரணம் ஆேிறோர். இவருக்கு 7 ஆம் போர்மவ மட்டுஜம 
உண்டு. அறுபத்தி நோன்கு ேமலேளுக்கும் அதிபதி சுக்ரன். ேோதல், சுே 
ஜபோேம் இவற்றிற்கு அதிபதி சுக்ரஜன. ஜ ோதிடப்படி ேளத்திரேோரேள் 
சுக்ேிரன். இவஜன வோேனங்ேளுக்கும் அதிபதி.  னன உறுப்புேமளக் 
ேோப்பவன் இவஜன. சிற்றின்பத்மத நுேர மவப்பவனும் இவஜன. உடலில் 
வரீ்யம் இவன். அணிமணி, ஆபரணம் சுக்ேிரன் அருள் இருந்தோஜல ஜசரும். 
ேிைக்குத் திமச சுக்ரனுக்கு உரிய திமச. இந்திரோணி இவருக்கு அதி 
ஜதவமத. இந்திர மருத்துவன் பிரத்யதி ஜதவமத. மவரம் சுக்ரனுக்கு உேந்த 
ரத்தினம்.  
                                             ேருடஜன சுக்ேிரனின் வோேனம். ேமலக்கு ேோரேன் 
சுக்ேிரன். பரணி, பூரம், பூரோடம் இந்த மூன்று நட்சத்திரங்ேளுக்கும்  நோயேன். 
ரிஷபம், துலோம் ஆட்சி வடீுேள், மீனம் உச்ச வடீு, ேன்னி நீச 
வடீு.சுக்ேிரன்  சந்திரனுடன் கூடி பலமுடன் 10ல் இருந்தோல் நடிப்புேமலயில் 
ஜதர்ச்சிபபற்று,  குறிப்பிட்ட  ோதேர் அல்லது  ோதேி நட்சத்திர ஸ்தோனம் 
பபற்று அவ்வமேயில்  அதிர்ஷ்டசோலியோே திேை முடியும். லக்னம் 
எதுவோனோலும் சரி சுக்ேிரன் 10வது வடீ்டில் தனித்திருப்போரோனல் 
நிச்சயமோே  ேமலத்துமற ஓன்றில் போண்டித்யம் பபற்று அதனோல் 
மற்ஜறோமர பரவசபடுத்துேின்ற ஆற்றல்  அமமந்து அவ்வமேயில் 
அதிர்ஷ்டம் பபற முடியும். பபோருட்ேமள வோங்குவதும், விற்பதும் இன்மறய 
வோழ்வியலில் முக்ேியமோன பதோைில் ஆகும்.  இந்த பதோைில் வளமமமய 
ஏற்படுத்துவோர் சுக்ேிரன். சுக்ேிரன் பலம் பபற்று இருந்தோல்  ேோதலில் 
பவற்றிேிமடக்கும். ஓருவரது  ோதேத்தில் சுக்ேிரன் தசோேோலம் நடக்கும் 
ஜபோது  நல்லமுமறயில் வோழ்க்மேயில் அனுபவிக்ே ஜவண்டிய சிற்றின்ப, 
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ஜபறின்பங்ேளுக்கு  வைிவகுப்போர். குறிப்பிட்ட ஓரு நபமர போர்த்து இவர் 
ப ன்டில்ஜமன் என்று பசோன்னோல் அவர்  ோதேத்தில்  சுக்ேிரன் சிறப்போே 
அமமந்துள்ளோர் என்று அர்த்தம். லக்னத்திற்க்கு 4ல் ஆட்சி,  உச்சம், 

நட்புப்பபற்று அமர்ந்தோல் வண்டி, வோேனம், பசல்வோக்கு, அந்தஸ்து 
ஆேியமவ  அற்புதமோே அமமயும இது சுக்ேிரனின் அதிேோர தலமோகும். 
ேஞ்சனூர் பசன்று நீல ஆமட அணிந்து பவண்தோமமர மலர்ேளோல் சுக்ேிர 
பேவோமனயும் பிரோர்த்திக்ே ஜவண்டும். இதனோல் பதோல்மலேள் நீங்ேி 
நலன்ேள் ேிட்டும். சுக்ேிர ஜதோசம் நீங்ே அமனவரும் வைிபட ஜவண்டிய 
தலம்.  

திருக்ேஞ்சனூர்  

இமறவர் திருப்பபயர்              : அக்னஸீ்வரர்.  
இமறவியோர் திருப்பபயர்           : ேற்பேோம்பிமே  

தல மரம்                 : பலோச மரம் (புரசு) 
தீர்த்தம் : அக்ேினி தீர்த்தம், பரோசர தீர்த்தம்.  
வைிபட்ஜடோர்  : பரோசர முனிவர், பிரம்மோ, அக்ேினி, ேம்சன்,  சந்திரன், 

விருத்தேோளேண்டன்,  சித்திரஜசனன், மோர்க்ேண்ஜடயர், சுமரக்ேோ முனிவர் 
முதலிஜயோர். 
ஜதவோரப் போடல்ேள்                : அப்பர் - மூவிமலஜவற் சூலம் 

தல வரலோறு ேம்சன் வைிபட்டதோல் இத்தலம் மருவி ேஞ்சனூர் 
என்றோயிற்று. முன்பபோரு ேோலத்தில் ேஞ்சனூரில் வோசுஜதவர் என்னும் 
மவணவர் வோழ்ந்து வந்தோர். அவருக்கு சுதர்சனர் என்ற குைந்மத பிறந்தது. 
மவணவக் குடும்பத்தில் பிறந்தோலும் அக்குைந்மத சிவபக்தியில் சிறந்து 
விளங்ேியது. திருநீறு, உருத்திரோக்ேதோரியோேத் திேழ்ந்த அக்குைந்மத, தந்மத 
எவ்வளஜவோ பசோல்லியும் ஜேட்ேவில்மல. அவ்வூர் மக்ேள் பசோல்லியவோஜற 
பழுக்ேக் ேோய்ச்சிய இரும்பு முக்ேோலிமீதமர்ந்து "சிவஜம பரம்பபோருள்" என்று 
அக்குைந்மத மும்முமற கூறியமதக் ேண்டவர்ேள் வியந்தனர். 
(இக்ேோட்சிமயச் சித்தரிக்கும் உருவம் இவ்வூர் பபருமோள் ஜேோயிலிலும், 

அக்னஸீ்வரர் ஜேோயில் நடரோசர் சந்நிதியிலும் உள்ளது.) இமறவன் 
தட்சிணோமூர்த்தியோே வந்து சுதர்சனமர ஆட்பேோண்டு ஹரதத்தர் என்ற 
பபயரளித்துச் சிவநோம தீட்மச பசய்தோர். ஜமலும், இங்கு ஒரு பசல்வந்தர் 
தினந்ஜதோறும் அக்னஸீ்வரருக்கு மநஜவத்தியம் பமடத்து வந்தோர். 
அன்றோடம் அவர் ேனவில் இமறவன் ஜதோன்றி தோன் அவ்வுணமவ 
உண்ணும் ேோட்சிமயத் தருவோர். ஒரு நோள் அக்ேனவு ஜதோன்றவில்மல; 

ேோரணம் புரியோது அவர் விைித்தோர். விசோரித்ததில் அன்று அக்னஸீ்வரர், 

RangaRakes tamilnavarasam.com

http://www.shaivam.org/sv/sv_purasu.htm
http://www.shaivam.org/sv/sv_purasu.htm
http://www.shaivam.org/tamil/thirumurai/thiru06_090.htm


ஹரதத்தரிடம் ஏமை அந்தணர் வடிவில் பசன்று ேஞ்சிமய 
வோங்ேியுண்டதோேவும் அதனோல் வயிறு நிரம்பிவிட பசல்வந்தரின் உணமவ 
ஏற்ேவில்மல என்றும் உணர்ந்தோர். இதன்மூலம் ஹரதத்தரின் 
பபருமமமயறிந்து அச்பசல்வர் அவமர நோடிச் பசன்று வணங்ேியதோே 
வரலோறு பசோல்லப்படுேிறது.இவ்வூரில் பக்தர் ஒருவர் சுமரக்ேோய் விற்றுப் 
பிமைத்து வந்தோர். இவரிடம் ஒஜர ஒரு சுமரக்ேோய்தோன் எஞ்சியிருந்தது. 
அமத விமதக்கு ஆகும் என்று அப்படிஜய மவத்துவிட்டோர். அந்நிமலயில் 
இமறவன் அவரிடம் விருந்தினரோே வந்து உணவிடுமோறு ஜேட்ே, அப்பக்தர் 
பசய்வதறியோது திமேத்தோர். அதிதிேட்குச் சுமரக்ேோய் ேறிக்கு ஆேோது 
என்பறண்ணிக் ேலங்ேினோர். அப்ஜபோது இமறவன் அசரீரியோே "ஒரு போதி 
விமதக்கு, ஒரு போதி ேறிக்கு " என்றருளிச் பசய்து ஏற்று, அவருக்கு 
அருள்புரிந்தோர் என்பறோரு வரலோறு பசோல்லப்படுேிறது. இதன் 
பதோடர்போேஜவ இவர் பபயர் சுமரக்ேோய் பக்தர் என்றோயிற்று. இங்குள்ள  

நந்தி புல் உண்ட வரலோறு - அந்தணர் ஒருவர் புல்லுக்ேட்படோன்மறத் 
பதரியோமல் ஜபோட்டுவிட்டதோல் பசுக் ேன்று ஒன்று இறந்துவிட்டது. 
இதனோல் பசுத்ஜதோஷம் அவருக்கு ஜநர்ந்தது என்று பிரோமணர்ேள் அந்த 
ஏமை அந்தணமர விலக்ேி மவத்துவிட்டனர். அவர் பசய்வதறியோது 
ஹரதத்தரிடம் பசன்று முமறயிட்டோர் - அவ்வோறு முமறயிடும்ஜபோது 
பஞ்சோட்சரத்மதச் பசோல்லியவோஜற பசன்றோர். அமதக்ஜேட்ட ஹரதத்தர் 
சிவபஞ்சோட்சரத்மதச் பசோல்லியதோல் அப்போதேம் நீங்ேிவிட்டதோேச் 
பசோன்னோர். பிரோமணர்ேள் அமத ஏற்ேோமல் தங்ேட்கு ஜநரடிச் சோன்று தந்து 
நிரூபிக்குமோறு கூறினர். ஹரதத்தர் உடஜன அவ்வந்தணமர அமைத்து, 

ேோவிரியில் நீரோடி ஒரு மேப்புல் எடுத்து வந்து அந்தக் ேல் நந்தியிடம் 
தருமோறு பணித்தோர். அவ்வந்தணரும் அவ்வோஜற பசய்து, "ேல் நந்தி புல் 
சோப்பிடுமோனோல் பஞ்சோட்சரத்தோல் ஜதோஷம் நிங்கும் " என்று பசோல்லிப் 
புல்மலத்தர, அந்த நந்தியும் உண்டதோே வரலோறு பசோல்லப்படுேிறது. 
(இந்நந்தி புல் உண்டதோல் நோக்கு பவளியில் நீட்டிக் பேோண்டிருக்ேவில்மல).  

சிறப்புக்ேள்  

பலோசவனம், பரோசரபுரம், பிரமபுரி, அக்ேினிபுரம், ேம்சபுரம், முத்திபுரி என்பன 
இத்தலத்திற்குள்ள ஜவறு பபயர்ேள். பரோசரருக்குச் சித்தப்பிரமம நீங்ேியதும்; 

பிரம்மனுக்குத் திருமணக் ேோட்சி தந்ததும்; அக்ேினிக்கு உண்டோனஜசோமே 
ஜநோமயத் தீர்த்ததும்; சந்திரனின் சோபம் நீங்ேியதும்; ேம்சன் என்னும் 
மன்னனின் உடற்பிணி (மூத்திரதிருச்சிர ஜநோய்) நீங்ேியதும்; மோண்டவ்ய 
புத்திரர்ேளுக்கு மோத்ருேத்தி ஜதோஷம் நீங்ேியதும்; விருத்த ேோளேண்டன், 
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சித்திரஜசனன், மோர்க்ேண்ஜடயர், சுமரக்ேோய் முனிவர் ஆேிஜயோர் அருள் 
பபற்றதும்; ேலிக்ேோமருக்குத் திருமணம் நடந்ததும்; மோனக் ேஞ்சோற 
நோயனோர் அவதரித்து வைிபட்ட சிறப்பினதும் ஆேிய பல்வமேப் 
பபருமமேமளயும் உமடயது இத்தலம். இவற்றுக்கும் ஜமலோே பஞ்சோட்சர 
மேிமமமய பவளிபடுத்திய ஹரதத்த சிவோசோரியோர் அவதரித்த தலம். 
இவருக்கு இமறவன் அருள் பசய்த வரலோறு தனிப்பபருமமயுமடயது.  
ஹரதத்தர் சிவபூமச பசய்வதுஜபோல உள்ள ஹரதத்தர் தனிக்ஜேோயிலும் 
இத்தலத்தில் உள்ளது. மோனக்ேஞ்சோறர், ேலிக்ேோமர் திருவுருவங்ேமள 
அடுத்து, பக்ேத்தில் சுமரக்ேோய்ப் பக்தர் என்ற அடியோர் மமனவியுடன் 
ேோட்சித் தருேின்றோர்.  
நடரோச சமபயில் நடரோசர் மூலத்திருஜமனியில் சிவேோமியுடன் 
(சிலோரூபமோே) இருப்பது தனிச் சிறப்பு; இம்மூர்த்திஜய பரோசரருக்கு 
தோண்டவக் ேோட்சித் தந்தவர். இத்தோண்டவம் முத்தித் தோண்டவம் 
எனப்படுேிறது.  
மூலவர் சுயம்பு மூர்த்தி - உயர்ந்த போணத்துடன் ேோட்சித் தருேிறோர். 
அம்போள் திருமணக் ஜேோலக் ேோட்சி தருேிறோர்.  
நோபடோறும் ஆறு ேோல வைிபோடுேள்.  
ஜசோைர், வி யநேர மன்னர்ேள் ேோலத்திய ேல்பவட்டுக்ேளில் இத்தலம் 
'விருதரோச பயங்ேர வளநோட்டு நல்லோற்றூர் நோட்டுக் ேஞ்சனூர் ' என்றும்; 

இமறவன் பபயர் 'அக்னஸீ்வரம் உமடயோர் ' என்றும் குறிக்ேப்பட்டுள்ளன.  
அமமவிடம் மோநிலம் : தமிழ் நோடு கும்பஜேோணத்திலிருந்து ஜபருந்து 
வசதியுள்ளது. திருவோவடுதுமறக்கு அருேில் உள்ள தலம்.  

அருள்மிகு அக்னஸீ்வரர் திருக்ஜேோயில்  

மூலவர்:அக்னஸீ்வரர் 

உற்சவர்:-  
அம்மன்/தோயோர்: ேற்பேோம்போள் 

தல விருட்சம்: பலோ  

தீர்த்தம்:அக்னி தீர்த்தம், பரோசர தீர்த்தம்  

ஆேமம்/பூம  :- 
பைமம:1000-2000 வருடங்ேளுக்கு முன் 

புரோண பபயர்:ேஞ்சனூர்(பலோசவனம், பரோசபுரம்,பிரமபுரி, அக்ேினிபுரம், 

ேம்சபுரம், முத்திரிபுரி என்ற ஜவறு பபயர்ேளும் உண்டு) 
ஊர்:ேஞ்சனூர்  

மோவட்டம்: தஞ்சோவூர்  

மோநிலம்: தமிழ்நோடு 
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திருநோவுக்ேரசர் 

ஜதவோரப்பதிேம்  

வோனவமன வலிவலமும் மமறக் ேோடோமன மதிசூடும் பபருமோமன  

மமறஜயோன் தன்மன ஏனவமன இமவோன்தன் ஜபமத ஜயோடும் 
இனிதிருந்த  

பபருமோமன ஏத்து வோர்க்குத் ஜதனவமனத் தித்திக்கும் பபருமோன் 
தன்மனத்  

தீதிலோ மமறஜயோமனத் ஜதவர் ஜபோற்றும் ேோனவமனக் ேஞ்சனூர் ஆண்ட  

ஜேோமவக் ேற்பேத்மதக் ேண்ணோரக் ேண்டுய்த் ஜதஜன. -திருநோவுக்ேரசர்  

ஜதவோரப்போடல் பபற்ற ேோவிரி வடேமரத்தலங்ேளில் இது 36வது தலம்.  

திருவிைோ:மோசி மேம், மதத்திங்ேளில் ஹரதத்தர் ேோட்சி, ஆடிப்பூரம், 

திருவோதிமர, நவரோத்திரி, சிவரோத்திரி  

தல சிறப்பு:நவேிரேத்தலங்ேளில் இத்தலம் சுக்ேிரனுக்குரிய 
தலமோகும். சுக்ேிரன் வைிபோடு பசய்த தலங்ேளுள் இதுவும் ஒன்று. 
சுக்ேிரனுக்கு இங்கு தனி சன்னதி உள்ளது. இங்கு சிவன் உயர்ந்த 
போணத்துடன் சுயம்பு மூர்த்தியோே அருள்போலிக்ேிறோர். நடரோ ர் 
மூலத்திருஜமனியில் சிவேோமியுடன் (சிலோ ரூபமோே) இருப்பது தனிசிறப்பு 
வோய்ந்தது. இத்தலத்தில் ஈசன் பிரம்மனுக்கு தன் திருமணக்ஜேோலத்மத 
ேோட்டியருளினோர். எனஜவ தோன் இங்கு அம்மமன தன் வலப்போேத்தில் 
சிவன் பேோண்டருள்ேிறோர்.  
பரோசர முனிவருக்கு சிவன் இங்கு தோண்டவ ஜேோலம் ேோட்டி முக்தி 
அருளினோர். எனஜவ இங்குள்ள நடரோ ர் "முக்தி தோண்டவ மூர்த்தி' என 
அமைக்ேப்படுேிறோர்.  
ேோமல 7.30 முதல் மதியம் 12 வமர. மோமல 4.30 முதல் இரவு 9 மணிவமர 
நமட திறந்திருக்கும்  

 

அருள்மிகு அக்னஸீ்வரர் திருக்ஜேோயில், ேஞ்சனூர், -609 804  

(வைி) துேிலி, திருவிமடமருதூர் வட்டம், தஞ்சோவூர் மோவட்டம்.  
ஜேோயில் ரோ ஜேோபுரம் ஐந்து நிமலேமளயுமடயது. பைமமயோன ஜேோயில். 
பதற்கு வோயில் வைியோே உள்வந்தோல் உள்மண்டபம் உள்ளது. பிரேோரமோே 
வலம் வந்து மண்டபத்மதயமடந்தோல் இடப்போல் விநோயேர் தரிசனம், 

வலப்போல் விசுவநோதர் சந்நிதி. அடுத்து அம்போள் சந்நிதி. உள்வோயிமலத் 
தோண்டி சுவோமி சந்நிதிக்குச் பசல்லும்ஜபோது இடப்போல் (பவளவோல் பநத்தி 
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மண்டபத்தில்) விநோயேர், மயூரசுப்பிரமணியர், மேோலட்சுமி சந்நிதிேள் 
உள்ளன.  

தலமரம் - புரசு (பலோசு) உள்ளது. இதன்ேீழ் அக்னஸீ்வரர் லிங்ேம் தரிசனம் 
அடுத்து மோனக்ேஞ்சோறர், ேலிக்ேோமர் திருவுருவங்ேள் உள்ளன. பக்ேத்தில் 
சுமரக்ேோய்ப் பக்தர் என்ற அடியோர் மமனவியுடன் ேோட்சி தருேிறோர்.  
மேோ மண்டபத்தில் மபரவர், சூரியன், சனிபேவோன், சந்திரன், நவக்ேிரே 
சந்நிதி, நோல்வர் சந்நிதிேள் உள்ளன.  
உடல்பிணி, ஜசோமே ஜநோய், சித்தபிரமம நீங்ேவும், பசல்வம் பசைிக்ேவும் 
இத்தல இமறவனிடம் பிரோர்த்தமன பசய்து பேோள்ேின்றனர். பிரோர்த்தமன 
நிமறஜவறியதும் இமறவனுக்கு அபிஜஷேம் பசய்தும், வஸ்திரம் சோத்தியும் 
வைிபோடு பசய்ேின்றனர்.  

தலபபருமம:பரோசரருக்கு சித்தபிரமம நீங்ேியது. பிரம்மனுக்கு திருமண 
ேோட்சி தந்தது. அக்னிக்கு உண்டோன ஜசோமே ஜநோமய தீர்த்தது, சந்திரனின் 
சோபம் நீங்ேியது, ேம்சன் என்னும மன்னனின் உடற்பிணி நீங்ேியது, 

ேலிக்ேோமருக்கு திருமணம் நடந்தது, மோனக்ேஞ்சோரர் அவதரித்து வைிபட்டது 
ஆேிய சிறப்புேமள உமடயது இத்தலம். ஜமலும் பஞ்சோட்சர மேிமமமய 
பவளிப்படுத்திய ஹரதத்த சிவோச்சோரியோர் அவதோர தலம்.  
மேோபலிமயக் ேோப்போற்ற தன் ேண்மணஜய இைந்தவர் சுக்ரோச்சோரியோர். 
எந்தக் ேஷ்டம் வந்தோலும் தன்மன நம்பி வந்தவமரக் ேோப்போற்ற 
ஜவண்டுபமன்ற குணம் பேோண்டவர். இவரது அருள் பபற, நவக்ேிரே 
தலங்ேளில் தஞ்சோவூர் மோவட்டம் ேஞ்சனூர் பசல்ல ஜவண்டும். 
 

நவக்ேிரேங்ேளில் சுக்ேிரன் ஆறோவது ேிரேம் ஆவோர். இவர் பிரம்ம ஜதவரின் 
மோனஸ புத்திரரோேிய பிருகு முனிவருக்கும், பிஜலோமிமசக்கும் மேன். 
எனஜவ தோன் இவருக்கு போர்க்ேவன் என்ற பபயர் உண்டு. இவருக்கு "ேவி' 
என்ற மற்பறோரு பபயரும் உண்டு. 
சுக்ேிரன் மிேச்சிறந்த சிவ பக்தர், சிவபபருமோன் அருளோல் இறந்தவர்ேமள 
உயிர்பிமைக்ே பசய்யும் "அமிர்த சஞ்சீவி' மந்திரத்மத ேற்றவர். இவர் 
பவள்மள நிறம் பேோண்டவர். பவண்தோமமரயுடன் ேருட வோேனத்தில் 
வறீ்றிருப்போர். முதமல வோேனமும் உண்டு. இவர் அசுரர்ேளுக்கு குரு. 
சுக்ேிரோச்சோரியோர் என அமைக்ேப்பட்டோர். ரிஷப, துலோ ரோசிக்கு அதிபதியோன 
இவர் பரணி, பூரம், பூரோடம் நட்சத்திரத்திற்கு உரியவர். சுக்ேிர திமச 20 

ஆண்டுேள் நடக்கும். ஒரு ரோசியில் சஞ்சரிக்ே இவருக்கு ஒரு மோத ேோலம் 
ஆகும். சுக்ேிரனுக்கு நண்பர்ேள் புதனும் சனியும். எதிரி சூரியனும் 
சந்திரனும். சமமோனவர்ேள் பசவ்வோயும் குருவும். மேோபலிமயக் ேோப்போற்ற 
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தன் ேண்மணஜய இைந்தவர் சுக்ரோச்சோரியோர். எந்தக் ேஷ்டம் வந்தோலும் 
தன்மன நம்பி வந்தவமரக் ேோப்போற்ற ஜவண்டுபமன்ற குணம் பேோண்டவர். 
ஒரு முமற சுக்ேிரோச்சோரியோரோல் விஷ்ணுவுக்கு சுக்ர ஜதோஷம் ஏற்பட்டது. 
இத்ஜதோஷத்மத நீக்ே விஷ்ணு ஹரதத்தர் என்ற திருநோமத்துடன் இங்குள்ள 
சிவமன வைிபட்டு ஜதோஷம் நீங்ே பபற்றோர் என்ேிறது புரோணம். சுக்ேிர 
ஜதோஷம் உள்ளவர்ேள் இத்தலத்தில் சுக்ேிரனுக்கு அருேில் உள்ள 
ஐம்பபோன்னோல் ஆன சிவமன வைிபோடு பசய்வது சிறப்பு.  

தல வரலோறு:முன்பு ேஞ்சனூரில் வோசுஜதவர் என்னும் மவணவருக்கு 
பிறந்த குைந்மதயின் பபயர் சுதர்சனர். மவணவக்குடும்பத்தில் பிறந்தோலும் 
அக்குைந்மத சிவபக்தியில் சிறந்து விளங்ேியது. திருநீறு, 

உருத்திரோக்ேதோரியோே திேழ்ந்த அக்குைந்மத எவ்வளவு பசோல்லியும் 
ஜேட்ேவில்மல. அவ்வூர் மக்ேள் பசோல்லியவோஜற பழுக்ேக் ேோய்ச்சிய 
இரும்பு முக்ேோலி மீதுஅமர்ந்து "சிவஜம பரம்பபோருள்' என்று அக்குைந்மத 
மும்முமற கூறியமதக்ேண்டு வியந்தனர். இக்ேோட்சிமய சித்தரிக்கும் 
உருவம் இவ்வூர் பபருமோள் ஜேோயிலிலும், அக்னஸீ்வரர் ஜேோயில் 
நடரோ ர்சன்னதியிலும் உள்ளது. பபருமோள் ஜேோயிலிலும் அக்னஸீ்வரர் 
ேற்பேோம்போள் எழுந்தருளியுள்ளனர். ஹரதத்தருக்கு உபஜதசித்து 
அருள்பசய்த பதட்சிணோமூர்த்தி உருவில் ஹரதத்தரின் உருவமும் உள்ளது. 
இம்மூர்த்திஜய சுதர்சனமர ஆட்பேோண்டு ஹரதத்தர் என்ற பபயர் அளித்து 
சிவநோம தீட்மச பசய்தவர்.  
ஒரு பசல்வந்தர் தினமும் அக்னஸீ்வரருக்கு மநஜவத்தியம் 
பமடத்துவந்தோர். அன்றோடம் அவர் ேனவில் இமறவன் ஜதோன்றி 
அவ்வுணமவ உண்பதுஜபோல ேோட்சி தருவோர். ஒருநோள் அக்ேனவு 
ஜதோன்றவில்மல. ேோரணம் புரியோது அவர் விைித்தோர். விசோரித்ததில் அன்று 
அக்னஸீ்வரர் ஹரதத்தரிடம் ஏமை பிரோமணர் வடிவில் பசன்று ேஞ்சிமய 
வோங்ேி உண்டதோேவும் அதனோல் வயிறு நிரம்பிவிட பசல்வந்தரின் 
உணமவ ஏற்ேவில்மல என்றும் உணர்ந்தோர். இதன்மூலம் ஹரதத்தரின் 
பபருமமமய அறிந்து அச்பசல்வர் அவமர நோடிச்பசன்று வணங்ேியதோே 
வரலோறு பசோல்லப்படுேிறது. ஆலயத்தில் ஹரதத்தரின் குடும்பமும், ஏமை 
அந்தணரோே வந்த இமறவனின் திருவுருவமும் உள்ளன. ஊருக்குள் 
வரும்ஜபோது அரசமரத்தின் எதிரில் ேிைக்குஜநோக்ேி ஹரதத்தர் சிவபூம  
பசய்வதுஜபோல உள்ள ஹரதத்தர் தனிக்ஜேோயிலும் இத்தலத்தில் உள்ளது. 
சுவோமி சன்னதிக்கு பசல்லும் வைியில் சுமரக்ேோய் பக்தர் என்ற அடியவர் 
மமனவியுடன் ேோட்சிதருேிறோர். இவ்வூமரச் ஜசர்ந்த பக்தர் ஒருவர் 
சுமரக்ேோய் விற்று பிமைத்துவந்தோர். இதனோல் இவர் பபயர் சுமரக்ேோய் 
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பக்தர் என்றோயிற்று. இவரிடம் ஒஜர ஒரு சுமரக்ேோய்தோன் எஞ்சியிருந்தது. 
அமத விமதக்கு ஆகும் என்று அப்படிஜய மவத்துவிட்டோர். அந்நிமலயில் 
இமறவன் அவரிடம் விருந்தினரோே வந்து உணவிடுமோறு ஜேட்ே, அவர் 
பசய்வதறியோது திமேத்தோர். அதிதிேளுக்கு சுமரக்ேோய் ஆேோது என்று 
எண்ணி ேலங்ேினோர். அப்ஜபோது இமறவன் அசரீரியோே "ஒரு போதி 
விமதக்கு, ஒரு போதி ேறிக்கு' என்று அருளிச்பசய்து ஏற்று, அவருக்கு 
அருள்புரிந்தோர் என்று ஒரு வரலோறு பசோல்லப்படுேிறது.  

ேல்நந்தி: பிரோமணர் ஒருவர் புல் ேட்மட பதரியோமல் ஜபோட்டுவிட்டதோல் 
பசுக்ேன்று ஒன்று இறந்தது. இதனோல் அவருக்கு பசுஜதோஷம் ஜநர்ந்தது 
என்று பிரோமணர்ேள் அவமர தங்ேளிடமிருந்து விலக்ேி மவத்துவிட்டனர். 
அவர் பசய்வதறியோமல்ஹரதத்தரிடம் முமறயிட்டோர். அவ்வோறு 
முமறயிடும்ஜபோது பஞ்சோட்சரத்மதச் பசோல்லியவோஜற பசன்றோர். 
அமதக்ஜேட்ட ஹரதத்தர் சிவபஞ்சோட்சரத்மத பசோல்லியதோல் அப்போதேம் 
நீங்ேிவிட்டதோே கூறினோர். பிரோமணர்ேள் அமத ஏற்ேோமல் தங்ேளக்கு 
ஜநரடிச்சோன்று தந்து நிரூபிக்குமோறு கூறினர். ஹரதத்தர் உடஜன அந்த 
பிரோமணமர அமைத்து, ேோவிரியில் நீரோடி ஒரு மேப்புல் எடுத்துவந்து அந்த 
ேல்நந்தியிடம் தருமோறு பணித்தோர். அப்பிரோமணரும் அவ்வோஜற பசய்து, 

""ேல்நந்தி புல் சோப்பிடுமோனோல் பஞ்சோட்சரத்தோல் ஜதோஷம் நீங்கும்'' என்று  

பசோல்லி புல்மலத்தர அந்நந்தியும் உண்டதோே வரலோறு.  

அதிசயத்தின் அடிப்பமடயில்: இங்கு சிவன் உயர்ந்த போணத்துடன் சுயம்பு  

மூர்த்தியோே அருள்போலிக்ேிறோர்.   
நிறம்- பவண்மம  

வோேனம்-ேருடன்  

உஜலோேம்-பவள்ளி  
தோனியம்-பமோச்மச  

போல்-பபண்  

திமசேோலம்-20 வருடங்ேள்  

ஜேோசர ேோலம்-1 மோதம்  

நட்பு-புதன்,சனி,ரோகு,ஜேது  

பமே-சூரியன்,சந்திரன்  

சமம்-பசவ்வோய்,குரு  

நட்சத்திரம்-பரணி,பூரம்,பூரோடம்  

 

ஒவ்வவோரு வடீ்டிலும் சுக்ேிரன் இருந்தோல் என்ன பலன்   
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சுக்ேிரன் 1 ஆம் வடீ்டில்  இருந்தோல் நல்ல ஜதோற்றப்பபோைிமவ தரும். 
அமனவரும் ேவர்ந்து இழுக்கும் ஜதோற்றம் இருக்கும். ஆண்ேளோே 
இருந்தோல் பபண்ேளோலும் பபண்ேளோே இருந்தோல் ஆண்ேளோேவும் 
ஈர்க்ேப்படுவோர்ேள். எதிர்போலினரிடம் நல்ல நட்பு இருக்கும். துமணவியோர் 
அைேோே அமமவோர்.  
 

சுக்ேிரன் 2 ஆம் வடீ்டில்  இருந்தோல் நல்ல ஜபச்சு திறமம இருக்கும். 
தனவரவுேள் நன்றோே இருக்கும். நல்ல அதிர்ஷ்டசோலியோே இருப்போர். 
குடும்பத்தில் பபண்ேள் கூட்டம் அதிேமோே இருக்கும். பசல்வ வளம் 
நன்றோே இருக்கும்.  
 

சுக்ேிரன் 3 ஆம் வடீ்டில்  இருந்தோல் சிறிய பதோமலவு பயணம் அடிக்ேடி 
நமடபபறும் ேடித ஜபோக்குவரத்து பபண்ேளிடத்தில் இருந்து வரும். இமளய 
சஜேோதரிேள் அதிேம் ஜபர் இருப்போர்ேள். சிற்றின்ப சுேத்தில் மனது 
அமலபோயும்.  
 

சுக்ேிரன் 4 ஆம் வடீ்டில்  இருந்தோல் நல்ல ஆடம்பரமோன வடீு அமமயும். 
நல்ல ஜதோற்றம் அமமயும். சுேமோன வோழ்க்மே அமமயும். வோேனம் 
அமமயும். வோேனத்துமறயில் பணிபுரியலோம் அல்லது டிரோவல்ஸ் பதோைில் 
நடத்தலோம். உற்றோர் உறவினர் மூலம் நல்ல உறவு ஏற்படும். ேற்பமன 
வளம் இருக்கும்.  
 

சுக்ேிரன் 5 ஆம் வடீ்டில்  இருந்தோல் ேமலேளில் ஈடுபட்டு வோழ்க்மே 
வசதிேமள பபறமவப்போர். நல்ல ேல்வி ,ேற்பமன வளம் இருக்கும். பபண் 
குைந்மதேள் அதிேமோே இருக்கும். அரசோங்ேத்தில் பணிபுரிய மவப்போர். 
திடீர் வருமோனத்திற்க்கு வோய்ப்பு உண்டு. குலபதய்வம் ஏதோவது ஒரு 
அம்மனோே இருக்கும். லட்சுமிமய வைிபடலோம்.  
 

சுக்ேிரன் 6 ஆம் வடீ்டில்  இருந்தோல் பசல்வ வளம் குன்றும். எதிரிேள் 
பதோந்தரவு இருக்கும். பபண்ேளோல் பிரச்சிமனேள் இருக்கும். மர்ம 
போேங்ேளில் ஜநோய் வரும். பபண்ேளோல் ஏமோற்றப்படுவோர். சண்மட என்று 
வந்தோல் முதலில் பபண்ேள் வைியில் தோன் ஆரம்பம் ஆகும்.  
 

சுக்ேிரன் 7 ஆம் வடீ்டில்  இருந்தோல் அைேோன ஜதோற்றத்மத உருவோக்குவோர். 
அைேோன மமனவி அமமயும். ேோமத்தில் அதிே ஈடுபோடு இருக்கும். நல்ல 
பணக்ேோரரோே இருக்ேமவப்போர். பல பபண்ேளிடத்தில் பதோடர்பு ஏற்படும். 
சுக்ேிரன் ஏைில் பேட்டோல் சுக்ேிர ஜதோஷத்மத ஏற்படுத்துவோர். இவரிடம் 
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பதோடர்பு மவத்திருப்பவர்ேள் பபரும்போலும் பபண்ேளோே இருக்கும்.  
 

சுக்ேிரன் 8 ஆம் வடீ்டில்  இருந்தோல் நீண்ட ஆயுள் இருக்கும் எட்டோம் 
வடீ்டில் இருந்து இரண்டோம் வடீ்மட சுக்ேிரன் போர்ப்பதோல் தன வரவு 
நன்றோே இருக்கும் ஆனோல் திருமணத்திற்க்கு ஜதோஷத்மத ஏற்படுத்துவோர்.  
 

சுக்ேிரன் 9 ஆம் வடீ்டில்  இருந்தோல் பதய்வ பக்தியில் ஈடுபோடு அதிேமோே 
இருக்கும். உயர்ேல்வியில் சிறந்து விளங்குவோர். பணவரவுேள் நன்றோே 
இருக்கும். தந்மதக்கும் இவருக்கும் உள்ள பதோடர்பு நல்லவிதத்தில் 
இருக்கும். மமனவி மூலம் நல்லது நடக்கும். பமோத்தத்தில் வசதியோன 
வோழ்க்மே வோை சுக்ேிரன் துமணபுரிவோர்.  
 

சுக்ேிரன் 10 ஆம் வடீ்டில்  இருந்தோல் ேமலதுமறயில் ஈடுபோடு அதிேமோே 
இருக்கும். ேமலதுமறயில் பதோைில் பதோடங்ேலோம். பபண்ேளோல் 
வருமோனம் இருக்கும். ேமலதுமறயில் ஜபோட்டிேளில் சமோளித்து முன்ஜனறி 
வர சுக்ேிரன் துமணபுரிவோர். நண்பர்ேளோல் லோபம் உண்டு.  
 

சுக்ேிரன் 11 ஆம் வடீ்டில்  இருந்தோல் நல்ல லோபம் ஏற்படும் மூத்த 
சஜேோதரிேளோல் நன்மம ஏற்படும். லோபம் பன்மடங்ேோே உயரும். 
பபண்ேளோல் லோபம் ஏற்படும் பல பபண்ேளிடத்தில் பதோடர்பு ஏற்படும். 
நண்பர்ேள் உதவி பசய்வோர்ேள். ேமலதுமற மூலம் வருமோனம் பபருகும்.  
 

சுக்ேிரன் 12 ஆம் வடீ்டில்  இருந்தோல் பபண்ேள் மூலம் பபோருள் இழுப்பு 
ஏற்படும். பதோைிலில் முன்ஜனறுவது ேடினம். பணவரவுேள் இருக்கும் 
ஆனோல் பணத்மத ஜபோேத்திற்க்கு அதிே பசலவு பசய்வோர்ேள். மமனவி 
பசோல்ஜல மந்திரம் என்று மமனவி ஜபச்மச ஜேட்போர்ேள்.  
 

சுக்ேிரன் (தடடபட்ட திருமணம் நடக்ே)  

ஓம் அஸ்வத்வ ோய வித்மஜஹ  

தனு ஹஸ்தோய தீமஹி  
தன்ஜனோ சுக்ரஹ் ப்ரஜசோதயோத்  

ஓம் மதத்யோசோர்யோய வித்மஜஹ  

ஸ்ஜவதவர்ணோய தீமஹி  
தன்ஜனோ சுக்ரஹ் ப்ரஜசோதயோத்  

ஓம் போர்ேவோய வித்மஜஹ  

மதத்யோசோர்யோய தீமஹி  
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தன்ஜனோ சுக்ரஹ் ப்ரஜசோதயோத்  

ஓம் மதத்யபூஜ்யோய வித்மஜஹ  

ப்ருகுப் புத்ரோய தீமஹி  
தன்ஜனோ சுக்ரஹ் ப்ரஜசோதயோத் 

 

 

 

********************************************************************************************************** 
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ஓம் நமசிவோய ; குரு தட்சணோமூர்த்தியோய நமே 

 

நவேிரேங்ேள்- சூரியன் 

 

 சூரியன் ஒரு நநருப்பு ஜேோளம் ஆகும். இமத நோம் ேிரேம் என்று 
அமைக்ேிஜ ோம். ஆனோல் சிலர் இதமன நட்சத்திரம் என்று 
அமைக்ேின் னர். ஆனோல் ஜ ோதிடத்தில் நோம் ேிரேம் என்ஜ  அமைக்ே 
ஜவண்டும். இந்த ேிரேத்மத மமயமோே மவத்ஜத அமனத்து ேிரேங்ேளும் 
இயங்ேி வருேி து. சூரியன் வோன்நவளியில் தன்மனத் தோஜன சுற் ி 
சந்திரன்வருேி து.  
                      இது நமது பூமிக்கும் சூரியனுக்கும் உள்ள நதோமலவு சுமோரோே 
9,20,30,000 KM ஆகும். சூரியன் தன்மனத்தோஜன ஒரு தடமவ சுற் ி வர ஒரு 
மோதம் ேோலம் ஆேி து. 12 ரோசிமயயும் சுற் ி வர 365 நோள் 15 நோைிமே 32 

விநோடிேள் ஆேி து. இது தோன் நோம் ஒரு வருடம் என்ேிஜ ோம். இவர் 
ஒவ்நவோரு ரோசியிலும் ஒரு மோதம் தங்ேி இருப்போர். இவர் அடுத்த ரோசிக்கு 
நசல்லும் ஜபோது அடுத்த மோதம் பி க்கும். சூரியன் ஆத்ம ேோரேன் என்று 
அமைக்ேப்படுேி ோர். இவஜர உடம்புக்கு உயிர் தருபவர். சூரியமன மவத்ஜத 
லக்ேினம் ேணக்ேிடப்படும். சூரியமன மவத்து தேப்பனோர், உடல்பலம், 

ஆண்மம,பரிசுத்தம்,அரசியல் நதோடர்பு தேப்பனோர் உடன் பி ந்தவர்ேள், புேழ் 
அமனத்தும் போர்க்ே ஜவண்டும்.இவர் ஐந்தில் வந்து அமரும் ஜபோது புத்திர 
ஜதோஷத்மத தருேி ோர். ஏைில் வந்து அமரும் ஜபோது ேளத்திர ஜதோஷத்மத 
தருேி ோர். உலேில் அமசயும் நபோருட்ேள், அமசயோப் நபோருட்ேள் ஆேிய 
எல்லோவற்றுக்குஜம ஆத்மோவோே விளங்குவது சூரியஜன . சூரியஜன 
நவக்ேிரேங்ேளுள் முதன்மமயோகும். ஒருவனோே எப்ஜபோதும் சஞ்சரிப்பவன் 
யோர் என்று மேோபோரதத்தில் யட்ச பிரச்னத்தில்  ஜேள்வி எழுேி து. அவன் 
சூரியஜன என்றும் விமட ேிமடக்ேி து.  ஒற்ம ச் சக்ேரம் நேோண்ட ஜதரில் 
ஜவதத்தின்  ஏழு சந்தங்ேமள  ஏழு குதிமரேளோேக் நேோண்டு பூட்டி பவனி 
வருேி ோன் சூரியன்.  
                                          ஜ ோதிடப்படி சூரியஜன பிதுர் ேோரேன். சுய நிமல, சுய 
உணர்வு, நசல்வோக்கு, நேளரவம், அந்தஸ்து, வரீம், பரோக்ரமம், சரீர சுேம், 

நன்னடத்மத ஆேியவற் ிற்குக் ேோரேத்துவம் சூரியனுக்ஜே உண்டு. ேண், 

ஒளி, உஷ்ணம், அரசு, ஆதரவு இவற் ின் அதிபதியும் சூரியஜன! ேிைக்குத் 
திமச சூரியனுக்கு உரியது. சூரியனின் அருளோல் வடநமோைி அ ிவு 
ஏற்படும்.உஷோ ஜதவி, சோயோ ஜதவி ஆேிய இரு ஜதவிேளுடன் சூரியனோர் 
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ஜேோவிலில் சூரியன் விளங்குேி ோர்.  
அக்னி இவருக்கு அதி ஜதவமத.  
ருத்ரன் இவருக்கு பிரத்யதி ஜதவமத.  
மோணிக்ேம் உேந்த ரத்தினம்.  
ஏழு குதிமரேள் பூட்டிய ரதஜம சூரியனின் வோேனம்!  
 

சூரியன் ஆன்மோமவ பிரதிபலிப்பவன் சூரியன். ஓருவருக்கு ஆத்மபலம் 
அமமயஜவண்டுமோனோல் சூரியபலம்   ோதேத்தில் அமமயஜவண்டும். 
சூரியமன வணங்ேி ஆதித்திய ஷிருதய மந்திரத்தோல் இரோமன்  இரோவனமன 
நவல்லும் ஆற் ல் நபற் ோன். ஜவதங்ேளில் தமலசி ந்த மந்திரம் ேோயத்ரீ. 
ேோயத்ரீ  மந்திரத்துக்கு உரியவன் சூரியன். சூரியநமஸ்ேோரம் என்  ஓரு 
விஜசஷமோன வைிபோடு மும   உண்டு. இமத நசய்வதில் ஆன்மீே பலமும் 
சரிர பலமும் அமடயமுடியும் என்பது அனுபவம் ேண்ட  உண்மம. 
சுயநிமல,சுய-உயர்வு, நசல்வோக்கு நேௌரவம், ஆற் ல், வரீம், பரோேிரமம், 

சரிர  சுேம், நன்நடத்மத ஜநத்திரம், உஷ்ணம், ஓளி அரசோங்ே ஆதரவு 
முதலியவற் ின் ேோரன்  சூரியன்.  
சூரியன் அக்ேினிமய அதிஜதவமதயோே நேோண்டவன்.  
ேதிரவன், ரவி, பேலவன் என பல நபயர்ேள்  உண்டு.  
தேப்பமன கு ிக்கும் ேிரேம் சூரியன்.  
உத்திரம், உத்திரட்டோதி, ேோர்திமே  நட்சத்திரக்கு உரியவன்.  
சூரியனுக்கு நசோந்த வடீு சிம்மம்.  
உச்ச வடீு ஜமஷம்,  

நீச்ச  வடீு சுக்ேிரன்.  
சூரியனோர் ஜேோவில்  

 

அருள்மிகு சிவசூரியநோரோயணமூர்த்தி ஆலயம்  

நவக்ேிரேங்ேளில் முதன்மமயோேக் ேருதப்படுவது சூரியன்.வோரத்தின் முதல் 
நோளோன ஞோயிறு சூரியனின் நபயமரக் நேோண்ஜட ஏற்பட்டுள்ளது.சூரியன் 
ேோசிப முனிவருக்கு அதிதி போல் பி ந்தவர் என்பதோல் அவருக்கு ஆதித்தன் 
என்  நபயர் உண்டோயிற்று. சூரியனோர் ஜேோவில் தஞ்சோவூர் மோவட்டத்தில் 
திருவிமடமருதூர் வட்டத்தில் ேோவிரியின் வடேமரயில் 
உள்ளது.ஆடுதும க்கு நதற்ேில் இரண்டு ேி.மி தூரத்தில் சூரியனோர் 
ஜேோவில் உள்ளது.  
இம வன் : ஸ்ரீ சிவசூரியநோரோயணமூர்த்தி  
இம வி : சோயோஜதவி,உஷோஜதவி  
தீர்த்தம் : சூர்யப்புஷ்ேரணி  

RangaRakes tamilnavarasam.com



ஸ்தலவிருக்ஷ்ம் : நவள்நளருக்கு  

நவக்ேிரே ஜேோவில்ேளில் ஒன் ோன ஜேோவிஜல சூரியனோர் ஜேோவில் ஆகும்.  
இந்தக் ஜேோவில் தஞ்சோவூர் மோவட்டத்தில் ஆடுதும  என்னும் ஊருக்கு 
அருேில் அமமந்துள்ளது. மற்  நவக்ேிரே ஜேோவில்ேள் அமணத்திலும் 
சிவநபருமோஜன மூலவரோே இருக்ே...இங்கு மட்டும் சூரிய பேவோன் முக்ேிய 
ேடவுளோே ேோட்சியளிக்ேி ோர்.   
 

வரலோறு: இதுவமர ேண்நடடுக்ேப்பட்ட ேல்நவட்டுேள் மூலம் இக்ஜேோவில் 
குஜலோத்துங்ே ஜசோை மன்னன் ேோலத்தில் (ேி.பி 1060 - ேி.பி.1118) 

ேட்டப்பட்டிருக்ேலோம் என்று நம்பப்படுேி து. முதலில் இக்ஜேோவில் 
அர்ேோவனம் என்று அமைக்ேப்பட்டு பின்னஜர சூரியனோர் ஜேோவில் என்று 
மோ ியது.  
 

ேட்டிடக்ேமல: இக்ஜேோவிலின் இரோ ஜேோபுரம் 50 அடி உயரம் நேோண்டது. 
நமோத்தம் மூன்று நிமலேமளயும் ஐந்து ேலச்ங்ேமளயும் 
உமடயது.  இக்ஜேோவிலின் முன் புஷ்ேரினி தீர்த்தமும் நவக்ேிரே தீர்த்தமும் 
உள்ளன.  
 

சிற்பக்ேமல: ஜேோவில் ஜேோபுரம் முழுவதும் சிற்பங்ேள் நசதுக்ேப்பட்டுள்ளன. 
ேர்ப்பக்ேிரேத்தில் சூரிய பேவோனும் இடது பு ம் உஷோ ஜதவியும் வலது 
பு ம் ப்ரத்யுஷோ ஜதவியும் ேோட்சியளிக்ேின் னர்.  ஜமலும் மற்  எட்டு 
ேிரேங்ேளுக்ேோன ேடவுள்ேளும் இங்கு தனித்தனி சந்நிதியில் 
ேோட்சியளிக்ேின் னர்.  
 

வைிபடும் மும :  ேண் ஜநோய்ேள், இருதய ஜநோய்ேள் , மஞ்சள் ேோமோமல 
ஆேியஜநோய்ேளோல் போதிக்ேப்பட்ஜடோரும் ஏைமர சனி, ந ன்ம சனி, அஷ்டம 
சனி ஆேியன உள்ஜளோரும், நவக்ேிரே ஜதோஷங்ேள் உமடஜயோரும் சூரிய 
பேவோமன வைிபட்டோல் நன்மம பயக்கும். ஜமலும் இங்கு 12 

ஞோயிற்றுக்ேிைமமேள் தங்ேி வைிபடுவது சி ப்பு.  
ஆதித்ய ஹ்ரதயப் போடமல போடி வைிபடுதலும் நன்று.  
தமிழ்நோட்டில் கும்பஜேோணத்துக்கு ேிைக்ஜே கும்பஜேோணம்-பூம்புேோர் 
சோமலயில் சூரியனோர் ஜேோவில் அமமந்துள்ளது. ஆடுதும  இரயில் 
நிமலயத்தில் இ ங்ேி அமணக்ேமர நசல்லும் ஜபருந்தில் ஏ ி 
இக்ஜேோவிமல அமடயலோம். திருமங்ேலக்குடி ேோளியம்மன் ஜேோவில் 
ஜபருந்து நிறுத்தத்தில் இ ங்ேி சற்று நதோமலவு நடந்து ஜேோவிமல 
அமடயலோம். நவநோயேர்ேளில் சூரியன் சுபக்ேிரேம் ஆவோர். இவமர 
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வைிபட்டோல் புேழ் கூடும். மங்ேளம் உண்டோகும். உடல் நலம் நபறும். 
சனிக்ேிரேத்தோல் போதிப்பமடந்தவர்ேள் சூரியனோர் ஜேோவில் நசன்று 
வைிபடுதல் ஜவண்டும். சிவப்பு மலர்ேளோல் சூரியனோமர அர்ச்சித்து 
ஜேோதுமமமய நிஜவதித்து ஞோயிற்றுக்ேிைமம விரதம் ஜமற்நேோள்வது நலம். 
சூரியனோர் ஜேோவில் ஸ்தலத்தில் சூரிய பேவோன் ஆலயம் ஜமற்கு 
ஜநோக்ேிஅமமந்திருக்ேி து.இரோ ஜேோபுரத்திற்கு நவளிஜய சூர்யப்புஷ்ேரணி 
என்  மூன்று நிமலேஜளோடு ஐந்து ேலசம் தோங்ேி உயர்ந்து 
நிற்ேி து.சிவசூரியநோரோயணமூர்த்தி இடதுபு த்தில் உஷோஜதவியும் 
வலதுபு த்தில் சோயோஜதவியும் நின்  ஜேோலத்தில் ேோட்சி தருேி ோர்ேள். 
நவக்ேிரேங்ேஜள தங்ேளது சோபம் நீங்ே விநோயேர் பிரதிஷ்மட நசய்து, 

வைிபட்டு அருள் நபற்  தலம் சூரியனோர்ஜேோவில். நதன்னேத்தில் 
சூரியனுக்ேோன தனிக்ஜேோயில் இதுதோன். இங்கு, உஷோஜதவி- 
சோயோஜதவியுடன் அருளும் சூரியனோமரத் தரிசிக்கும் அஜத ஜநரம், 

குருபேவோனின் அருட்போர்மவயும் ஒருஜசர நப லோம். சூரிய பேவோமனச் 
சுற் ி நவக்ேிரே நோயேர்ேளும் தனிச் சந்நிதிேளில் அருள்வது விஜசஷம். 
கும்பஜேோணத்திலிருந்து ேிைக்ஜே சுமோர் 15 ேி.மீ நதோமலவில் உள்ளது 
இந்தத் தலம் ' 

சூரியன் மத மோதம் மேர ரோசியில் சஞ்சரிப்பமதஜய மேர சங்ேரோந்தியோேக் 
நேோண்டோடுேிஜ ோம் அன்று சூரியன், தட்சிணோயனத்தில் இருந்து 
உத்தரோயனத்துக்கு சஞ்சரிக்கும் ேோலத்தில்... சூரிய பேவோனுக்கு ஜேோதுமம 
சர்க்ேமரப் நபோங்ேல், ேரும்பு, வோமை, ஜதங்ேோய் நேோண்டு மநஜவத்தியம் 
நசய்து சிவப்பு வஸ்திரம், நசந்தோமமரப் பூக்ேள் அணிவித்து வைிபடுவது 
சி ப்பு. இதனோல் சத்ரு நோசம்... சூரிய திமச, சூரிய புத்தியோல் ஏற்படும் 
ஜதோஷங்ேள் நிவர்த்தியோகும். ேண் ஜேோளோறுேளும் நீங்ேி அருள்நபற்றுச் 
நசல்வது இந்தத் தலத்தின் சி ப்பு'' ஜமலும், இந்தத் தலத்தின் விருட்சமோன 
நவள்நளருக்கு மரத்தில் சிவப்புத் துணி சோற் ி, மஞ்சள் ேட்டி... புதுமணத் 
தம்பதிேள் வைிபட்டோல், சூரியேடோட்சம் நிம ந்த குைந்மதேள் பி க்கும். 
தீரோத ஜதோல் ஜநோயும் தீரும் என்பது நம்பிக்மே.  
இம வன் :சூரியன்  

தல விருட்சம்;எருக்கு  

நி ம் : சிவப்பு  

வச்திரம்: சிவப்புத் துணி  
மலர்: தோமமர மற்றும் எருக்கு  

இரத்தினம்: ரூபி  
தோனியம் - ஜேோதுமம  
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வோேனம்: ஏழு குதிமரேள் பூட்டிய ஜதர்  

உணவு: சர்க்ேமரப் நபோங்ேல், ரமவ மற்றும் ஜேோதுமம  

ஜதசம் - ேலிங்ேம்  

நட்பு ேிரேம் - சந்திரன்.வியோைன்.நசவ்வோய்  

பமே ேிரேம் - சுக்ேிரன்.சனி.ரோகு.ஜேது  

நட்சத்திரம் - ேோர்த்திமே,உத்திரம்,உத்திரோடம்  

இனம் - ஆண்  

நீசம் - துலோம்  

உச்சம் - ஜமஷம்  

                                      ஒவ்நவோரு வடீ்டிலும் சூரியன் இருந்தோல் என்ன 
பலன்  ஒரு ேிரேம் ஒரு வடீ்டில் இருக்கும் ஜபோது அந்த வடீு அந்த 
ேிரேத்திற்க்கு அது உேந்த வடீோ அல்லது அந்த வடீு பமே வடீோ என்று 
போர்க்ே ஜவண்டும். அந்த வடீ்டிற்க்கு எந்த ேிரேத்தின் போர்மவ இருக்ேி து 
என்றும் போர்க்ே ஜவண்டும் அப்நபோழுது தோன் பலன்ேள் சரியோே இருக்கும்.  
சூரியன் நசோந்த வடீ்டில் அல்லது உச்ச வடீ்டில் இருந்தோல் பணம் குவியும். 
நசல்வோக்கு நபருகும் பலம் கும ந்து சூரியன் அமர்ந்தோல் பணத்மத இைக்ே 
ஜநரிடும் படிப்பு கும வு ஏற்படும், முரட்டு தனமோன ஜபச்சு ஏற்படும். 
இரண்டோம் வடீ்டில் இருக்கும்சூரியனோல் குடும்ப நலத்மத நபறுவது 
கும வோகும். சூரியன் முதல் வடீ்டில் இருந்தோல் ேண்ணில் ஜநோய் இருக்ே 
வோய்ப்பு உண்டு. சந்திரன் வடீோன ேடேம் லக்ேனம் ஆே இருப்பவர்ேள் 
ேண்ணில் ஒரு ஜேோடு இருக்ே வோய்ப்பு உண்டு. முதல் வடீ்டில் சூரியன் 
இருக்கும் ஜபோது அந்த நபர் மிே சி ந்த தி மமயோளரோேவும் இருப்போர். 
அந்த லக்ேனம் ஜமஷமோேவும் அல்லது சிம்மமோே இருக்ேி து என்று 
மவத்துக்நேோள்ளுங்ேள் அந்த நபருக்கு பணம் நன் ோே வரும். நல்ல 
படிப்மபயும் நேோடுப்போர்.ஒரு சிலர் பித்த சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சிமன 
இருக்கும் தமலயில் போரமோே இருக்ேி து என்று நசோல்வோர்ேள். திருமண 
வோழ்வு சந்ஜதோஷமோே இருக்கும். ஜேோபமும் நபோறுமம இல்லோதவரோேவும் 
இருப்போர்ேள். முதல் வடீு லக்ேனம் லக்ேனத்தில் சூரியன் இருந்தோல் தமல 
வழுக்மே தமலயோே இருக்ே வோய்ப்பு உண்டு அல்லது ஏறு ஜநற் ியோேவும் 
இருக்ே வோய்ப்பு அதிேம். உங்ேள்  ோதேத்மத எடுத்து மவத்துக்நேோண்டு 
எனக்கு முதல் வடீ்டில் சூரியன் இருக்ேி து ஆனோல் முடி சம்பந்தப்பட்ட 
பிரச்சிமனேள் இல்மல என்று ஜேட்ே ஜவண்டோம். எல்லோம் நபோது பலன்ேள் 
மட்டும்தோன்.  
மூன் ோம் வடீ்டில் இருக்கும் சூரியனோல் நல்ல வரீனோே இருப்போர்ேள். நல்ல 
நசல்வவளம் இருக்கும். தோய் நலம் போதிக்ேப்படும். தோய்க்கும் மேனுக்கும் 
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உ வுநிமல திருப்திேரமோே இருக்ேோது.  
நோன்ேோம் வடீ்டு சூரியன் நல்ல பலத்ஜதோடு இருந்தோல் அரசோங்ேத்தில் நல்ல 
மதிப்பு ேிமடக்கும். நசோத்துக்ேள் ஜசரும். நல்ல நட்பு உண்டோகும். எடுத்த 
ேோரியங்ேள் அமனத்தும் நவற் ிேரமோே நமடநபறும். தோயோர் நல்ல 
நலத்துடன் வோழ்வோர்ேள்.நோன்ேோம் வடீ்டு சூரியன் நேட்டு இருந்தோல் தோயோர் 
நலம் போதிக்ேப்படும். மேிழ்ச்சி உண்டோேோது. அரசோங்ேத்தில் பணியோற் ி 
மிேவும் கும வோே சம்போதித்து தந்மதயின் நசோத்துேமள அைிப்போர். 
இதயஜநோய் ஏற்பட வோய்ப்பு உள்ளது.  
சூரியன் 5 ஆம் வடீ்டில் நல்ல நிமலமமயில் இருந்தோல் நல்ல 
அ ிவோற் மல தருவோர் . மமல பிரஜதசங்ேளில் நசல்ல வோய்ப்பு 
ேிமடக்கும். நல்ல பண வசதிேள் ேிமடக்கும்.சூரியன் நேட்டு இருந்தோல் 
ேடுமமயோன புத்திர ஜதோஷம் ஏற்படும். வயிற்றுக் ஜேோளோறு ஏற்படும். இந்த 
இடத்தில் சூரியன் இருப்பது ஆயுள் கும ந்து இருக்கும்.  
சூரியன் 6 ஆம் இடத்தில் நல்ல நிமலயில் இருந்தோல் பமேவர்ேள் 
இருப்போர்ேள். அவர்ேமள நவற் ிக்நேோள்ளும் வோய்ப்மப தருவோர். நல்ல 
பணிேமள நசய்ய மவப்பர் .நசல்வம் குவியமவப்போர். வோழ்க்மேயில் 
உயர்ந்த நிமலயில் இருக்ேமவப்போர். நல்ல  ரணசக்தி ேிமடக்கும்.6- ஆம் 
இடத்து சூரியனோல் சிற் ின்ப ஜவட்மேமய அதிேமோன தருவோர். 
அரசோங்ேத்தின் மூலம் நபோருள் நசலவு ஏற்படும். மமனவியின் உடல் 
நிமல சரியோே இருக்ேோது.  
சூரியன் 7 ல் இருந்தோல் ஆண்  ோதேரோே இருந்தோல் நபண்ேளோல் 
மனசிக்ேமல தருவோர். உடம்பில் அடிபடும். உடம்பு சுேம் இருக்ேோது 
ேவமலேள் வரும் 7 ஆம் இடத்து சூரியனோல் அரசோங்ேத்திற்க்கு எதிரோே 
ஈடுபடமவக்கும். திருமணவோழ்வில் தமட உண்டோகும். நதோைிலில் 
வருமோனத்மத உண்டுபண்ணமோட்டோர். வோழ்க்மே துமணயின் நலத்மத 
நேடுப்போர்.  
சூரியன் 8 ல் உள்ள சூரியனோல் ேண் போர்மவமய மங்ேநசய்வோர். அதிே 
ேோலம் வோழ்வது ேடினம் ஆயுமள கும க்ே நசய்வோர். நசல்வத்மத இைக்ே 
நசய்வோர். நண்பர்ேள் மூலமும் நபண்ேள் மூலமும் தீமமேள் உண்டோகும். 
உற் ோர் உ வினர்ேமள விட்டு பிரிவோர்ேள். உடலில் மர்மபோேங்ேளில் 
உபத்திரம் உண்டோகும். மனதில் எப்நபோழுதும் ேவமல ஏற்பட்டுக்நேோண்டு 
இருக்கும். 
சூரியன் 9 ல் உள்ள சூரியனோல் குைந்மத போக்ேியம் ேிமடக்கும். ஆட்சியில் 
இருந்தோல் தந்மதயிடம் நன் ோே நடந்துநேோள்வோர் தந்மதயோரின் போசம் 
இவருக்கு ேிமடக்கும்.பமேவடீ்டில் இருந்தோல் தந்மதக்கும் மேனுக்கும் 

RangaRakes tamilnavarasam.com



உள்ள உ வு நேடுக்கும். அடிக்ேடி பயணம் நசய்ய மவக்கும் நல்ல அ ிவு 
நவற் ி வோழ்க்மே வசதிேள் ஆேியவற்ம  நப மவக்கும்.  
சூரியன் 10 ல் உள்ள சூரியனோல் நல்ல ேல்வி ேிமடக்கும் குைந்மத 
போக்ேியம் ேிமடக்கும். அரசோங்ேத்தில் பணிபுரிய ஜநரிடும் வோேன வசதி 
ேிமடக்கும். நபரிய நதோைில்ேமள நிர்வேிக்ே முடியும்.  
சூரியன் 11 ல் உள்ள சூரியனோல் நசல்வம் குவிய நசய்வோர். வோழ்க்மேயில் 
உயர்ந்த நிமலக்கு நசல்வர் நல்ல உடம்பு பலம் உண்டோகும். பல்ஜவறு 
தும ேளில் வருவோய் வர நசய்வோர். வோழ்க்மே துமண மூலம் மேிழ்ச்சி 
ஏற்படும் அரசோங்ே ஜவமல ேிமடக்கும்.  
சூரியன் 12 ல் உள்ள சூரியனோல் நதோைில்ேளில் வழீ்ச்சிமய உண்டோகும். 
அமனத்து முயற்சிேளிலும் ஜதோல்விமய உண்டோக்குவோர் நசல்வ வளம் 
இருக்ேோது. புனித ேோரியங்ேளுக்ேோே நசலவு நசய்திடமவப்போர். புனித 
யோத்திமர நசய்திடமவப்போர்.  
 

ஆதித்யன் (சூரியன்)  
 

ஓம் அஸ்வத்வ ோய வித்மஜே  

போசேஸ்தோய தீமேி  
தன்ஜனோ சூர்யஹ் ப்ரஜசோதயோத்  

ஓம் போஸ்ேரோய வித்மஜே  

திவோேரோய தீமேி  
தன்ஜனோ சூர்யஹ் ப்ரஜசோதயோத்  

ஓம் போஸ்ேரோய வித்மஜே  

மேோ ஜ்ஜயோதிஸ்சக்ரோய தீமேி  
தன்ஜனோ சூர்யஹ் ப்ரஜசோதயோத்  

ஓம் போஸ்ேரோய வித்மஜே  

மேோத்யுதிேரோய தீமேி  
தன்ஜனோ ஆதித்யஹ் ப்ரஜசோதயோத்  

ஓம் போஸ்ேரோய வித்மஜே  

மேோஜத ோய தீமேி  
தன்ஜனோ சூர்யஹ் ப்ரஜசோதயோத்  

ஓம் ஆதித்யோய வித்மஜே  

மோர்தோண்டோய தீமேி  
தன்ஜனோ சூர்யஹ் ப்ரஜசோதயோத்  

ஓம் லீலோலோய வித்மஜே  

மேோ த்யுதிேரோய தீமேி  
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தன்ஜனோ ஆதித்யோய ப்ரஜசோதயோத்  

ஓம் பிரபோேரோய வித்மஜே  

மேோ த்யுதிேரோய தீமேி  
தன்ஜனோ ஆதித்யோய ப்ரஜசோதயோத் 
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ஓம் நமசிவோய ; குரு தட்சணோமூர்த்தியோய நமே 

 

நவேிரேங்ேள்- சந்திரன் 

 
   

சந்திரன் பூமியில் இருந்து 2738800 KM துரத்தில் சுற்றி வருேிறது . இது 
பூமிக்கு உபேிரேம். இது தன்மனத் தோஜன சுற்ற 27 நோட்ேள் 8 மணி ஜநரம் 
ஆேிறது. இது பூமிமய 29 நோட்ேள் 12 மணி 44 விநோடிேளில் சுற்றி வருேிறது. 
சந்திரன் மனதுக்கு ேோரேம் ஆேிறோர். தோயோருக்கும் ேோரேம் ஆேிறோர்.சந்திரன் 
இரட்மட நிமல பண்பு கேோண்டது. வளர்பிமற.ஜதய்பிமற என்ற இரண்டு 
நிமலப்போடு உண்டு. அதற்கு ஏற்றதுப்ஜபோல் தோன் பலன்ேள் தரும். 
சந்திரமன கேோண்டு ரோசி ேணக்ேிடப்படுேிறது. சந்திரனுடன் கேட்ட 
ேிரேங்ேள் இமணவது நல்லது ேிமடயோது. முே அழகு, கபண் வழியில் 
லோபம், நீர் சம்பந்தமோன கபோருட்ேள். சந்திரன் போர்மவ 7ம் போர்மவ மட்டும் 
உண்டு. அமதப்ஜபோல் சந்திரன் எட்டில் அமரும் ஜபோது வோழ்க்மே ஜசோதமன 
ஆேிவிடும். ஏழில் தனித்து அமரும் ஜபோது ேோதல் மணம் தருேிறோர். 
உயிர்ேமள இன்பத்தில் லயிக்ேச் கசய்து சுேம் ேோண மவப்பது சந்திரனின் 
இயல்பு. சந்திரனின் அதிேோரத் தலம் திங்ேளூர். கவண்மம வோய்ந்த அலரி 
மற்றும் அல்லி மலர்ேளோல் இவமர அர்ச்சித்து பச்சரிசி நிஜவதித்து நலம் 
கபறலோம். திங்ேளூரில் சந்திரமன வழிபடுவதோல் நலம் கபறலோம். 
மனதிற்க்கும், உடலுக்கும் ேோரேன் சந்திரன். உலே வோழ்வுக்கு சரிர பலம் 
முக்ேியம்.  சரிர பலத்திற்க்கு மனவளம் அடிப்பமட.  ோதேத்தில் சந்திரன் 
பலம் கபற்றிருந்தோல்  இரண்மடயுஜம அமடய முடியும். ஜரோேினி அஸ்தம் 
திருஜவோணம் இந்த மூன்று  நட்சத்திரங்ேளுக்கும் நோயேன் சந்திரன். தோய்க்கு 
ேோரேன் சந்திரன். ேடேம் ஆட்சி  எனும் கசோந்த வடீு, ரிஷபம் உச்ச வடீு, 

விருச்சிேம் நீச வடீு. திருமண கபோருத்தங்ேள்  சந்திரன் சஞ்சோரம் கசய்யும் 
நட்சத்திரங்ேமள அடிப்பமடயோே கேோண்ஜட உறுதிபடுத்தபட்டு  வருேின்றன. 
சுபமுேர்தங்ேள் நிச்சயிக்ேபடுவதும் சந்திரமனக் கேோண்டுதோன். 
நோம்  பிறக்கும் ஜபோது சந்திரன் இருந்த வடீ்மட மவத்துதோன் ஜேோச்சோர 
பலன்ேள்  நிர்ணயிக்ேபடுேின்றது. சந்திரன்  ோதேத்தில் அமமந்த வடீு தோன் 
இரோசி எனப்படுேிறது.  
                                      சூரியஜனோடு  ஜேோச்சோர ரீதியோே ஜசரும் 
கபோழுது அமோவோமச ஆேின்றது. சூரியனும், சந்திரனும் ஓன்றுக்கேோன்று 
போர்மவயிடும் கபோழுது அதோவது ஜநர்ஜேோட்டில்  180 போமேயில் சந்திக்கும் 
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கபோழுது கபௌர்ணமி ஆேின்றது. 'சந்த்ரமோ மனஜ ோ  ோ' என்று புருஷ சூக்தம் 
ஜபோற்றும் சந்திரஜன மனதிற்கு அதிபதி. இவஜன உடலுக்கு ேோரேன். சரீர 
பலம், மஜனோ பலம் இரண்டுஜம உலே வோழ்க்மேயின் கவற்றிக்கு மூல 
பலம் ஆகும்.  னன லக்னத்தின்படி நல்ல பலன்ேமள ஒரு  ோதேத்தில் 
ேோண முடியவில்மல எனில், சந்திரமன லக்னமோேக் கேோண்டு பலன்ேமளச் 
கசோல்ல ஜவண்டும் என்று விதி இருக்ேிறது. இமதஜய 'விதி கேட்டோல் 
மதிமயப் போரு' ; விதிமய மதியோல் கவல்லலோம் என்ற பழகமோழி 
உணர்த்துேிறுது! ஜ ோதிடப்படி மோத்ரு ேோரேன் சந்திரன். ேடற்பயணம், 

ரசமன, அறிவு, ஆனந்தம், புேழ், அழகு, நடு நிமலமம, சுே ஜபோேம் 
இவற்றிற்கு ேோரேன் சந்திரஜன! முகூர்த்தங்ேமள நிச்சயம் கசய்வது,  ோதே 
தசோ இருப்பு, திருமணப் கபோருத்தம் ஆேிய முக்ேியமோனமவ அமனத்துஜம 
சந்திரமன அடிப்பமடயோேக் கேோண்ஜட நிர்ணயிக்ேப்படுேின்றன. கதன் 
ேிழக்குத் திமச சந்திரனுக்குரியது. உேந்த நிறம் கவள்மள. சந்திரனுக்கு 
உரிய தலம் திங்ேளூர்.  
                                                   விஷ்ணுவின் அம்சமோன சந்திரனின் 
நற்பலன்ேமளப் கபற கபளர்ணமியன்று திருப்பதி கசன்று தரிசனம் கசய்து 
தங்ேி வழிபடுவது நலம் பயக்கும். மூலிமேக்கு அதிபதி சந்திரன். 
கசல்வத்மத தருபவன் என ய ுர் ஜவதம் சந்திரமனப் புேழ்ேிறது. சந்திரன் 
நிற்கும் வடீ்மட ரோசி வடீோேக் கேோண்டு இதன் முன் பின் வடீுேமள சனி 
ேடக்கும் ஜபோது ஏற்படும் ஏழமர ஆண்டுேள் ‘ஏழமர நோட்டுச் சனி' என்று 
கூறப்படுேிறது. முத்து சந்திரனுக்கு உேந்த ரத்தினம். கவள்மளக்குதிமர 
சந்திரனின் வோேனம்! 

திங்ேளூர்  

  

நவேிரேத் தலங்ேளுள் சந்திரன் தலம் திங்ேளூர் ஆகும். தமிழ் நோட்டில் 
தஞ்சோவூர் மோவட்டத்தில் திருமவயோற்றில் இருந்து சுமோர் 3 

ேி.மீ.கதோமலவிலும் கும்பஜேோணத்தில் இருந்து சுமோர் 33 

ேி.மீ.கதோமலவிலும் இத்தலம் அமமந்துள்ளது. ஜதவர்ேளும் அசுரர்ேளும் 
அமிர்தத்மதப் கபற ஜவண்டி திருப்போற்ேடமலக் ேமடந்தோர்ேள்.மந்திர 
மமலமய மத்தோேவும் வோசுேி எனும் போம்மபக் ேயிறோேவும் கேோண்டு 
அவர்ேள் போற்ேடமலக் ேமடந்தஜபோது,ஆலேோல விஷம் 
கவளிப்பட்டது.அசுரர்ேள் வோசுேியின் தமலப்பக்ேத்திலும் ஜதவர்ேள் வோல் 
பக்ேத்திலும் நின்றுகேோண்டு இருந்தனர்.ஜதவர்ேமளக் ேோப்போற்றுவதற்ேோே 
இமறவன் அந்த விஷத்மத தோஜன அருந்தினோர்.ஆனோலும் நஞ்சின் 
தோக்ேத்தினோல் ஜதவர்ேள் மயக்ேம் அமடந்துவிட்டனர்.அப்ஜபோது 
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அமிர்தத்துடன் எழுந்து வந்த சந்திரன், ஜதவர்ேளின் மயக்ேத்மதத் 
கதளிவித்தோன்.திங்ேளூரில் அப்பூதி அடிேள் என்ற சிவனடியோர் வோழ்ந்து 
வந்தோர். இவர் திருநோவுக்ேரசரிடம் கேோண்டிருந்த அன்பின் மிகுதியோல், 

அவர் கபயரில் பல நற்பணிேமளச் கசய்து வந்தோர். ஒருமுமற 
திங்ேளூருக்கு எழுந்தருளிய திருநோவுக்ேரசர், அப்பூதி அடிேளின் 
இல்லத்துக்கு வருமே புரிந்தோர். திருநோவுக்ேரசர் தமது இல்லத்தில் 
உணவருந்த ஜவண்டும் என்ற அப்பூதி அடிேளின் ஜவண்டுஜேோமள 
திருநோவுக்ேரசர் ஏற்றுக் கேோண்டோர்.அதற்ேோே ஜதோட்டத்தில் கசன்று வோமழ 
இமல பறித்து வருமோறு அப்பூதி அடிேள் சிறுவனோன தமது மேமன 
அனுப்பி மவத்தோர்.ஆனோல் வோமழத்ஜதோப்பில் போம்பு ேடித்து சிறுவன் 
இறந்து விட்டோன். தமது துயரத்மத திருநோவுக்ேரசரிடம் ேோட்ட விரும்போத 
அப்பூதி, பிணத்மத துணிமயல் மூடி மவத்துவிட்டு திருநோவுக்ேரசருக்கு 
உணவு பரிமோறினோர்.ஆனோல் நிமலமமமய உணர்ந்துகேோண்ட 
திருநோவுக்ேரசர் சிறுவனின் பிணத்மத ஜேோவிலுக்கு எடுத்துச் கசன்று 
இமறவன் முன் ேிடத்தி இமறவமன மனமுருேப் போடினோர். சிறுவன் உயிர் 
கபற்று எழுந்தோன். திருநோவுக்ேரசர் போடிய போடேள் பத்தும் "திருப்பதிேம்" 
என்றமழக்ேப் படுேின்றன. புரட்டோசி மற்றூம் பஙுகுனி மோதங்ேளில் 
சந்திரனின் ேிரணங்ேள் இமறவன் சிமல மீது விழுமோறு அமமக்ேப்பட்டு 
இருப்பது இக்ஜேோவிலின் சிறப்பம்சம். 

அருள்மிகு மேலோசநோதர் திருக்ஜேோயில்  

  

மூலவர்:மேலோசநோதர் 

உற்சவர்:-  
அம்மன்/தோயோர்: - 
தல விருட்சம்: வில்வமரம்  

தீர்த்தம்:சந்திரபுஷ்ேரிணி  
ஆேமம்/பூம  :- 
பழமம:1000-2000 வருடங்ேளுக்கு முன் 

புரோண கபயர்:- 
ஊர்:திங்ேளூர்  

மோவட்டம்: தஞ்சோவூர்  

மோநிலம்: தமிழ்நோடு 

மேோசிவரோத்திரி, மோர்ேழி திருவோதிமர, பங்குஉத்திரம், திருக்ேோர்த்திமே  

தமிழேத்தில் அன்னப்பிரசோனத்துக்கு மிேச் சிறந்த தலம் 
திங்ேளூர் மேலோசநோதர் ஜேோயிலோகும்.  
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http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%B0%E0%AF%81%E0%AE%A8%E0%AE%BE%E0%AE%B5%E0%AF%81%E0%AE%95%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%B0%E0%AE%9A%E0%AE%B0%E0%AF%8D
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%B0%E0%AF%81%E0%AE%A8%E0%AE%BE%E0%AE%B5%E0%AF%81%E0%AE%95%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%B0%E0%AE%9A%E0%AE%B0%E0%AF%8D
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%B0%E0%AF%81%E0%AE%A8%E0%AE%BE%E0%AE%B5%E0%AF%81%E0%AE%95%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%B0%E0%AE%9A%E0%AE%B0%E0%AF%8D
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%B0%E0%AF%81%E0%AE%A8%E0%AE%BE%E0%AE%B5%E0%AF%81%E0%AE%95%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%B0%E0%AE%9A%E0%AE%B0%E0%AF%8D
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http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%B0%E0%AF%81%E0%AE%A8%E0%AE%BE%E0%AE%B5%E0%AF%81%E0%AE%95%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%B0%E0%AE%9A%E0%AE%B0%E0%AF%8D
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%B0%E0%AF%81%E0%AE%A8%E0%AE%BE%E0%AE%B5%E0%AF%81%E0%AE%95%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%B0%E0%AE%9A%E0%AE%B0%E0%AF%8D
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%B0%E0%AF%81%E0%AE%A8%E0%AE%BE%E0%AE%B5%E0%AF%81%E0%AE%95%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%B0%E0%AE%9A%E0%AE%B0%E0%AF%8D
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%B0%E0%AF%81%E0%AE%A8%E0%AE%BE%E0%AE%B5%E0%AF%81%E0%AE%95%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%B0%E0%AE%9A%E0%AE%B0%E0%AF%8D
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%B0%E0%AF%81%E0%AE%A8%E0%AE%BE%E0%AE%B5%E0%AF%81%E0%AE%95%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%B0%E0%AE%9A%E0%AE%B0%E0%AF%8D
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%B0%E0%AF%81%E0%AE%A8%E0%AE%BE%E0%AE%B5%E0%AF%81%E0%AE%95%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%B0%E0%AE%9A%E0%AE%B0%E0%AF%8D
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%B0%E0%AF%81%E0%AE%A8%E0%AE%BE%E0%AE%B5%E0%AF%81%E0%AE%95%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%B0%E0%AE%9A%E0%AE%B0%E0%AF%8D
http://temple.dinamalar.com/District_Temple.aspx?id=65
http://temple.dinamalar.com/District_Temple.aspx?id=65


ேோமல 6 மணிமுதல் 11 மணி வமர, மோமல 4 மணி முதல் இரவு 8 மணி 
வமர திறந்திருக்கும்.  
அருள்மிகு மேலோசநோதர் திருக்ஜேோயில், திங்ேளூர் - 613 204 தஞ்சோவூர் 
மோவட்டம்.  
இமறவன்: மேலோசநோதர்  

இமறவி : கபரியநோயேி  
சந்திரன் கதன்ேிழக்கு திமச ஜநோக்ேி இருக்ேிறோர்.  
சந்திரனின் நிறம் : கவண்மம  

வச்திரம்: கவள்மளத்துணி  
தோன்யம்; கநல்  

உணவு: தயிர் சோதம்  

மலர்: கவள்மள அரளி  
நிறம் - கவண்மம  

இரத்தினம்- முத்து  

உஜலோேம்-ஈயம்  

ஆட்சி- ேடேம்  

உச்சம்-ரிஷபம்  

நீசம்-விருச்சேம்  

இனம்-கபண்  

நட்பு-சூரியன்  

பமே-இரோகு  

சமம்-கசவ்வோய்,வியோழன்.சனி.சுக்ேிரன்  

தோனியம்-பச்சரிசி  
திமசேோலம்- 10 ஆண்டுேள் 

 

சந்திரன் அறிவியல் தேவல்: சந்திரன் பூமியிலிருந்து 4லட்சத்து 6ஆயிரம் 
ேி.மீ., தூரத்தில் உள்ளது. இது பூமிமய விட 81 மடங்கு எமட குமறவோனது. 
ஒருநோள் ஜதோன்றிய ஜநரத்தில் இருந்து 52 நிமிடங்ேள் ேழித்து மறுநோள் 
உதயமோகும். தன்மனத்தோஜன சுற்றவும், பூமிமய ஒருமுமற சுற்றவும் 29 1/2 

நோட்ேள் ஆகும்.  
திருமணத்தமட, குழந்மத போக்ேியம், ேல்வியில் சிறந்து விளங்ே 
இமறவமன பிரோர்த்திக்ேலோம்.  சுவோமி, அம்போளுக்கு வஸ்திரம் 
அணிவித்தும், ஜேோயில் திருப்பணிக்கு கபோருளுதவி கசய்தும் ஜநர்த்திக்ேடன் 
நிமறஜவற்றலோம். குழந்மதக்கு முதல் ஜசோறு கேோடுப்பமத 
"அன்னப்பிரசோனம்' என்பர். ேிரோம மக்ேள் தங்ேள் குல கதய்வக் 
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ஜேோயில்ேளில் இமதச் கசய்வர். வசதி பமடத்தவர்ேள் கபரும்போலும் 
குருவோயூர் குருவோயூரப்பன் சன்னதியில் இந்த சடங்மேச் கசய்வது 
வழக்ேம். தழிழேத்தில் அன்னப்பிரசோனத்துக்கு மிேச் சிறந்த தலம் திங்ேளூர் 
மேலோசநோதர் ஜேோயிலோகும்.  
அசுவினி, மிருேசிரீஷம், உத்திரம், சுவோதி, திருஜவோணம், சதயம், ஜரவதி 
நட்சத்திர நோட்ேளிலும், சந்திரஜ ோமர ஜவமளயிலும் சந்திரமனயும், 

பசுமவயும் குழந்மதக்கு ேோண்பித்து, கவள்ளிக் ேிண்ணத்தில் போல், கநய், 

ஜதன் ேலந்த சோதத்மத ஊட்ட ஜவண்டும். இவ்வோறு உண்ணும் 
குழந்மதேளுக்கு  லஜதவமதயின் அருளும், ஒளஷதி ஜதவமதயின் 
அருளும் ேிமடக்கும் என்பது நம்பிக்மே.  லஜதவமதயின் அருளோல், 

குழந்மதக்கு  லஜதோஷம், ேோய்ச்சல் உள்ளிட்ட ஜநோய் அண்டோது என்றும், 

அப்படிஜய வந்தோலும் ஒளஷதி (மருந்து) ஜதவமதயின் அருளோல் அது 
உடஜன நீங்ேி விடும் என்பதும் இத்தலத்து விஜசஷம். குழந்மதேளுக்கு 
அம்புலிமய ேோட்டி ஜசோறூட்டுவது ஏஜதோ விமளயோட்டுக்ேோே மட்டுமல்ல. 
அதில் ஆன்மிேக்ேோரணமும் புமதந்து ேிடக்ேிறது என்பதோல்தோன்.  
திருநோவுக்ேரசர் ஜதவோரம் போடிய கபரியவர். இவமர உலேஜம அறியும். 
ஆனோல், மூத்த திருநோவுக்ேரசர், இமளய திருநோவுக்ேரசர் பற்றி 
யோருக்ேோவது கதரியுமோ? இவர்ேமள தரிசிக்ே திங்ேளூர் மேலோசநோதர் 
ஜேோயிலுக்கு கசல்ல ஜவண்டும்.  
அப்பூதியடிேள் என்ற சிவபக்தர் திங்ேளூரில் வசித்தோர். இவரது மமனவி 
அருள்கமோழி. இவர்ேளுக்கு இரண்டு குழந்மதேள். நீங்ேள் ஒரு முருே 
பக்தரோே இருந்து. உங்ேளுக்கு குழந்மத பிறந்தோல் "முருேன், ேந்தன், 

ேோர்த்திஜேயன்' என ஏஜதோ ஒரு கபயர் மவப்பரீ்ேள். ஆனோல், அப்பூதியடிேள் 
சிவபக்தரோயினும் கூட, சிவனின் அடியவரோன திருநோவுக்ேரசரின் கபயமர 
தன் குழந்மதேளுக்கு மவத்தோர். மூத்தவனுக்கு "மூத்த திருநோவுக்ேரசு', 

இமளயவனுக்கு "இமளய திருநோவுக்ேரசு' என்று. தன்மன விட தன் 
அடியோர்ேளுக்கு கதோண்டு கசய்வமதஜய கதய்வம் விரும்பும். "மக்ேள் 
ஜசமவஜய மஜேசன் ஜசமவ' என்பதும் இமறவனுக்கு பிடித்த கபோன்கமோழி. 
அமதப் பின்பற்றி நோவுக்ேரசரின் கபயரோல் ேல்விக்கூடம். அன்னசத்திரம், 

தண்ணரீ் பந்தல் ஆேியமவ அமமத்தோர். மக்ேள் ஜசமவமய வலியுறுத்தும் 
இந்த குடும்பத்தினர் சிமல வடிவில் திங்ேளூர் மேலோசநோதர் ஜேோயிலில் 
உள்ளனர். ஜவறு எந்தக் ஜேோயிலிலும் மூத்த, இமளய 
திருநோவுக்ேரசர்ேமளக் ேோண முடியோது. இதில் மூத்த திருநோவுக்ேரமச 
போம்பு தீண்டியது. திருநோவுக்ேரசர் அக்குழந்மதமயக் ேோப்போற்றியதோே 
வரலோறு உள்ளது. 
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சங்ேடம் தீர்ப்போன் சந்திர பேவோன்! சந்திரன், சோதோரண ேண்ேளுக்கும் 
புலப்படும் ேிரேம். பேலில், சூரிய ேிரணத்தில் மமறந்திருப்பதோல், போர்க்ே 
இயலோது; இரவில் நன்றோேப் போர்க்ேலோம். ஜதய்ந்தும் வளர்ந்துமோே 
மோறுபவன், சந்திரன். பரம்கபோருளின் மனதிலிருந்து கவளிவந்தவன் 
என்ேிறது ஜவதம் (சந்திரமோ மனஜ ோ ோத:). பரம்கபோருளோனது 
பிரபஞ்சோேோரமோேத் ஜதோற்றம் அளிக்ேிறது. உடல் எடுத்த உலேின் மனமோன 
சந்திரன், பருவங்ேமள உருவோக்ேி, உலமே மேிழ்ச்சியில் ஆழ்த்துேிறோன் 
என்ேிறது ஜவதம் (சந்திரமோ: ஷட்ஜ ோதோ.  ரிதூன்ேல்பயோதி) ஏதும் 
அறியோத குழந்மதயும் சந்திரமனப் போர்த்து மேிழும்; கதோண்டு ேிழமும் 
மேிழும். இமளஞர்ேளின் மனத்மத, விரும்பியவளுடன் ஜசர்த்து மேிழ 
மவப்பவன் சந்திரன். அதுமட்டுமின்றி, உயிரினங்ேமள கவப்பத்திலிருந்து 
போதுேோப்ப வனும் இவஜன! மனித மனத்மத இயக்குபவன் என்று 
சந்திரமனக் குறிப்பிடுேிறது ஜ ோதிடம் (மனஸ்து ினகு…). ஜதய்ந்தும் 
வளர்ந்தும் மோறி மோறித் கதன்படும் இயல்பு, மனித மனத்திலும் 
கவளிப்படும். கசடி- கேோடிேளின் மருத்துவ குணத்மத, சந்திரனின் 
ேிரணங்ேள் உருவோக்குேின்றன (ஜ ோஜமோவோ ஓஷதீனோம் ரோ ோ…) 
கபௌர்ணமியில், ேடல் அமலமய அதிேம் எழச் கசய்பவன். இரவில் 
மலரும் பூக்ேள், சந்திரமனக் ேண்டதும் குதூலத்துடன் ேோட்சி தரும். 
அதுஜபோல், பிரபஞ்சப் கபோருட்ேளில், சந்திரனின் தோக்ேம் கதன்பட்டு 
மோறுபோட்மடச் சந்திக்கும். கவகு கதோமலவில், விண்கவளியில் வலம் 
வந்தோலும், சந்திரனது தோக்ேம் பிரபஞ்சத்மத மட்டுமின்றி, மனிதர்ேமளயும் 
போதிக்கும். ஆேோயம் என்ற பூதம் ஒன்றுதோன்; அது உலே அளவுக்குப் 
பரவியிருக்ேிறது. ஆேோயம் என்றோல் இமடகவளி என்று அர்த்தம். 
இமடகவளியில் வோழ்ேிற நமக்கு, இமடகவளியின் தோக்ேம் இருக்கும் 
என்பதில் ஆச்சரியம் ஏதுமில்மல. உலேின் ஒரு ஜேோடியில் நிேழும் 
சம்பவத்மத, மறு ஜேோடியில் இருந்தபடி சின்னத்திமர வழிஜய போர்க்ேிஜறோம். 
அதற்கு ஆேோசத்தின் பங்கு தவிர்க்ே முடியோதது.  
                                            சூரியனிடம் இருந்து சூடோன ேிரணத்மதப் கபற்று, 

தன்னிடம் இருக்ேிற தண்ணரீுடன் இமணத்துக் குளிரச் கசய்து, 

கவப்பத்தோல் வோடும் உலமேக் குளிர்வித்து மேிழச் கசய்ேிறோன் சந்திரன் 
( லிலமஜய சசினி…). தண்ணரீுடன் கதன்படுவதோல், ேடே ரோசியோன  ல 
ரோசி அவன் இருப்பிடம் என்ேிறது ஜ ோதிடம். ேடேம் என்றோல் நண்டு. அது, 

ஈரப்பதமோன இடத்தில் வோழும். ஆேஜவ, ஈரமோன மனம், ேருமணயுள்ளம் 
கேோண்டவன் என்பதற்குப் கபோருத்தமோனவன், சந்திரன்! அமோவோமசயில், 

சூரியனில் மமறந்த சந்திரன், ஒவ்கவோரு நோளும் சிறுேச் சிறுே ேிரணத்மதப் 
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கபற்று வளர்ந்து, 15-ஆம் நோளில் முழு நிலகவனக் ேோட்சி தருவோன். 
அதமன கபௌர்ணமி என்ேிறது ஜவதம் (பஞ்சதச்யோமோ பூர்யகத…). 
பிரதமமயில் இருந்து சூரியன், தனது ேிரணத்மதத் திரும்பப் கபறும்ஜபோது, 

ஒவ்கவோரு பகுதியோேத் ஜதய்ந்து ஜதய்ந்து, சூரியனில் ஒன்றிவிடுவமத 
அமோவோமச என்போர்ேள் (பஞ்சதய்யோமபுஷீயமத). ஒவ்கவோரு பிமறயோே 
வளர்வதோல்,  வளர்பிமற; ஒவ்கவோரு பிமறயோேத் ஜதய்வதோல் ஜதய்பிமற 
என்றோேிவிட்டது. ஒவ்கவோரு பிமறயிலும் தடங்ேலின்றி வளர்வதோல், 

கசயல்ேளும் வளர்ந்ஜதோங்ே ஜவண்டும் என்று, வளர்பிமறமய ஏற்றனர். 
ஜதய்பிமறமய கதன்புலத்தோர் பணிவிமடக்கு ஒதுக்ேினர். சந்திர 
ேிரேணத்தில் பிடிக்கும் ஜவமள வளர்பிமறயோனதோல், தோன- தருமங்ேமளச் 
கசய்யச் கசோன்னோர்ேள். விடும் ஜவமளயில் பிரதமம என்பதோல், 

ஜதய்பிமறமயக் கேோண்டு தர்ப்பணம் கசய்யப் பரிந்துமரத்தனர். ஈசனின் 
சிரசில் சந்திரன் வறீ்றிருப்பதோல், சந்திரசூடன் என சிவனோருக்குத் திருநோமம் 
உண்டு. அஜதஜபோல், அம்போளின் சிரசிலும் ஸ்ரீவிநோயேரின் சிரசிலும்கூட 
சந்திரன் வறீ்றிருக்ேிறோன் என்ேிறது புரோணம்.  
                                           ஸ்ரீமந் நோரோயணரின் ேண்ணோேத் திேழ்ேிறது எனச் 
சந்திரமனக் குறிப்பிடுவர். சந்திரனுடன் கூடிய சூரியனில், அதோவது 
அமோவோமச மற்றும் கபௌர்ணமி, ஜவள்வி கசய்ய ஜவண்டிய ஜவமள 
என்ேிறது ஜவதம்! முழு நிலவில் இமணந்த நட்சத்திரங்ேமள, அதன் 
கபயமரக் கேோண்ஜட மோதங்ேளின் கபயர்ேளோே ஏற்றனர். கபௌர்ணமியில் 
சித்திமர நட்சத்திரம் இமணந்து வர… சித்திமர என அந்த மோதத்துக்குப் 
கபயர் வந்தது. மற்ற மோதங்ேளுக்கு, கபௌர்ணமிமயக் கேோண்ஜட கபயர் 
வரும். அதோவது, ேோலத்மத அளக்கும் ேருவியோேத் திேழ்பவன் சந்திரன்! 
அதமனச் சோந்திர மோனம் என்போர் ேள். விரதங்ேமளயும் பூம ேமளயும் 
சோந்திர மோனத்மதக் கேோண்ஜட ேணக்ேிடுவோர்ேள். அமோவோமசயில் 
சூரியனில் ஒடுங்ேிவிடுவதோல், பலமிழந்து விடுவோன் சந்திரன். ஆேஜவ 
அந்த ஜவமளயில், மனஜநோய்ேள் வலுப்கபறும் என்ேிறது ஜ ோதிடம். 
மனதுக்கும் சந்திரனுக்கும் கதோடர்பு இருப்பமத, ஜநோயின் ஏற்றத்தோழ்வு 
சுட்டிக்ேோட்டும். சோதோரண ஜநோய்ேள்கூட, அமோவோமச கநருங்கும் நோட்ேளில் 
வலுப்கபறும். உடல், புலன்ேள், மனம், ஆன்மோ ஆேியவற்றின் இமணப்பும் 
அதன் கதோடர்ச்சியுஜம வோழ்க்மே என்ேிறது ஆயுர்ஜவதம். இதில் 
முக்ேியமோனது மனம்! ஆேஜவ, வோழ்வில் சந்திரனுக்கு நிரந்தரப் பங்கு 
இருக்ேிறது. நல்ல ேோரியங்ேமளச் கசயலோற்ற, சந்திர பலம் ஜவண்டும் 
என்ேிறது சோஸ்திரம் (சந்திர பலம் தஜதவ). சந்திர பலம் இருந்துவிட்டோல், 

மனமோனது ஈடுபோட்டுடன் கசயலோற்றும்! ஆயிரம் பிமற ேண்டவமன, 
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சதோபிஜஷேம் கசய்வித்து மேிழ்விப்பவன், சந்திரன்.  
                                            மோசி கபௌர்ணமியின் இரவில் சந்திர பூம  நிேழும். 
அப்ஜபோது, போல் போயசம் மநஜவத்தியம் கசய்து, குழந்மதேளுக்கும் 
அமனவருக்கும் அளிக்ேிற வழக்ேம், ேிரோமங்ேளில் இன்மறக்கும் உண்டு! 
கதன்புலத்தோர், ஜதவர்ேள், ரிஷிேள் ஆேிஜயோரது பணிவிமடேளில் சந்திரனின் 
பங்கு இருப்பதோல், வோழ்வு சிறக்ே அவனருள் ஜவண்டும். விண்கவளியில் 
முதல் ஓடுபோமத, சந்திரனுமடயது. ஆேஜவ, பூமிக்கு அருேில் இருப்பவன் 
அவன்! அவனுக்கு ஜமல், நோன்ேோவது ஓடுபோமதயில் இருக்கும் சூரியனிடம் 
இருந்து ேிரணத்மதப் கபற்றுச் கசயல்படுவோன் சந்திரன். ரோசிச் சக்ேரத்தில், 

சந்திரனுக்கு அடுத்த ரோசியில், அதோவது சிம்மத்தில் சூரிய னுக்கு 
இடமளித்திருக்ேிறது ஜ ோதிடம். ஆன்மோவுடன் இமணந்து மனம் 
கசயல்படுவது ஜபோல், சூரிய ேிரணத் துடன் இமணந்து கசயல்படுவோன், 

சந்திரன்! ஆேஜவ, அடுத்தடுத்த வடீு கபோருத்தமோே அமமந்துள்ளது. ஆன்மோ 
ஒன்று; அஜதஜபோல் மனமும் ஒன்று! ஆதலோல், 12 வடீுேள் இருந்தும், 

இரண்டுஜபருக்கும் ஒவ்கவோரு வடீுதோன் ஒதுக்ேப்பட்டிருக்ேிறது. சுேத்மத 
அதோவது மேிழ்ச்சிமய மனம் அறியும். ஆமேயோல், ரோசி புருஷனில் 4-ஆம் 
வடீ்டில் சந்திர னுக்கு இடமளித்தனர்.  
 

வளர்பிமறயில் சந்திரன் நல்லவன்; சுப பலமனஜய அளிப்போன்.  
ஜதய்பிமறயில் பலம் குன்றியவன்; அசுபன் – விருப்பமில்லோத பலமனஜய 
திணிப்போன்!  
குருவுடன் இமணந்து கபோரு ளோதோரத்மதச் கசழிப்போக்குபவன் சந்திரன்.  
தன்னுமடய ஜேந்திரங்ேளில் குரு இருந்தோலும் அதோவது 4, 7, 10-ல் 
இருந்தோலும் பணத் தட்டுப்போடின்றி ேோரியத்மத நிமறஜவற்றி மவப்போன் 
சந்திரன். 5, 9-ல் குரு இருந்தோல், ஆன்மிே வோழ்வில் ஆர்வத்மதத் 
தூண்டுவோன்! பூமியும் விண்கவளியும் ஜசர்ந்ஜத இருந்தது. பிறகு, அது 
அேண்ட இமடகவளியுடன் தனித்தனிஜய ேோட்சி அளித்தது. பூமியின் மண், 

சந்திரனில் ஒட்டியுள்ளது. அதில் கதன்படும் ேறுப்புப் புள்ளி, மண் எனத் 
கதரிவிக்ேிறது ஜவதம் (யதத: சந்திரம ி ேிருஷ்ணம் ஊஷோன்னிவபன்…). 
இப்படியோன விலேல், நமக்கு வோழ இடத்மத அளித்தது. முே அழமே, 

சந்திரனுடன் ஒப்பிடுவோர்ேள் புலவர் கபருமக்ேள். பேலில், கவப்பத்தில் 
சூஜடறிய நதிேள், தடோேங்ேள் ஆேியவற்றின் நீமரக் குளிரச் கசய்து, 

கவதுகவதுப்போே மோற்றி, அதில் நீரோடுவதற்கு நமக்கு உதவுபவன், சந்திரன். 
சந்திர ேிரணத்தின் ஜசர்க்மேயோல், குளிர்ந்த ேோற்று ேிமடக்ேிறது. 
அஜதஜபோல், சந்திரன் இமணந்தோல்தோன், ஜவள்வியோனது நிமறவுகபறும் 
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(ஜ ோமோயஸ்வோ ோ…). அஜதஜபோல், நோம் அணியும் ஆமடயில், அவனுமடய 
சோந்நித்தியம் உண்டு. ஜ ோமஸ் என்றோல் சந்திரன்; ஜ ோமஸ் என்றோல் 
ஆமட என்றும் கபோருள் உண்டு (ஜ ோமஸ்யதனூர ி…). சதுர்த்தியில் 
சந்திரமனப் போர்க்ே ஜநர்ந்தோல், வணீ் பழிஜயதும் வரோமல் தடுக்ே, ஆமடயில் 
இருந்து ஒரு நூமல எடுத்து, சந்திரனுக்கு அளிக்கும் சம்பிரதோயம் 
ேிரோமங்ேளில் உண்டு. கவப்பமும் குளிர்ச்சியும்தோன் பருவ மோற்றத்தின் 
மூலப் கபோருள். அதில் குளிர்ச்சியோன பங்கு, சந்திரனுமடயது. சந்திரேோந்தக் 
ேல், சந்திர ேிரணம் பட்டு, உருேி ஓடும்; குளிர்ச்சியோன சூழமல 
உருவோக்கும்.  
                                                      ரோவணன், குளியல் அமறயில் சந்திரேோந்தக் ேல் 
உமிழும் நீரில் நீரோடுவோன் என்ேிறது சம்பூர்ண ரோமோயணம் 
(ஏஷமிருங்ஜேோபி…). ேல்மலக் ேமரக்கும் சந்திரன், ேல் மனத்மதயும் 
ேமரப்போன். ஜேோழிக்குக் ேிமடத்த மவரக்ேல், குரங்குக்கு ேிமடத்த பூமோமல 
வணீோேிவிடுேிறது. அதுஜபோல், ஒப்பில்லோப் கபோருள் (ஜ ோதிடம்) குப்மபயில் 
ஜசருவது ஜவதமன அளிக்ேிறது. அனுபவத்தில் உணரும் அறிமவ, அமட 
யோளம் ேோணோமல் இருப்பது நமது துரதிர்ஷ்டம். சசிமங்ேள ஜயோேத்தில், 

சந்திரனுக்குப் கபரும்பங்கு உண்டு. சனிஜயோடு இமணந்தோல் ஒருவனுக்குச் 
சிந்தமன வளம் குன்றிவிடும். மோனம், கவட்ேம், சூடு, கசோரமண ஆேிய 
அமனத்தும் அவமன விட்டு விலேிவிடும். விரும்பியமத அமடவதற்ேோே, 

தரம் தோழ்ந்த வழிமயக் கூடப் பின்பற்றச் கசய்வோன் சந்திரன். சனியின் 
தோம  குண ஜசர்க்மேயில்ஜசோம்பல், அறியோமம, ஜமோேம் ஆேியன 
ஜமஜலோங்ேி, மனித இயல்ஜப அேன்றுவிடும். ‘எனக்குக் ேிமடக்ேோதது 
எவருக்குஜம ேிமடக்ேக்கூடோது’ எனும் எண்ணத்தில், கபோருமளஜய 
அழிக்கும் குணத்மதத் தருவோன், சந்திரன். அஜதஜநரம், புதனுடன் 
இமணந்தோல், சங்ேடத்தில் சிக்ேியஜபோதும் அறகநறியில் கசயல்பட 
மவப்போன், சந்திரன். எந்தச் சூழலிலும் ஒழுக்ேம் தவறோமல் இருக்கும் 
குணத்மதத் தருவோன்! சூரியனுடன் சந்திரன் இமணந் தோல், சிந்தமன வளம் 
கபருகும். சூரியன்- ஆன்மோ; சந்திரன்- மனம். ஆன்மோவின் இமணப்பில் 
உலே சுேத்மத மறந்து, தனிமமயில் மேிழ்ச்சிமய உணரச் கசய்வோன் 
சந்திரன். ஏகனனில், சூரியன் எனும் ஆன்மோவில் இருந்து, உருப்கபற்றவன் 
அவன். ஆனோல், ஆன்மோவுடன் இமணந்த மனமோனது, அதமன மறந்து, 

புலன் வழிஜய அமலந்து, சலிப்புற்று, கசய்வதறியோது தவிக்ேிறது. நோமயக் 
குளிப்போட்டி நடுவடீ்டில் மவத்தோலும், அது… வோமலக் குமழத் துக் 
கேோண்டு, கவளிஜய கசன்றுவிடும் என்போர்ேஜள… அப்படித்தோன் இருக்ேிறது 
நம்முமடய மனம்! சந்திர வம்சத்தில் இருந்து வந்தவர்ேள் மேோபோரத 
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நோயேர்ேள். மனதின் மோறுபட்ட சிந்தமனேமள அவர்ேளிடம் ேோணலோம். 
சூதும் வோதும், அறமும் ஆற்றலும், கநறியும் ஒழுக்ேமும், கபோறுமமயும் 
ஜபோற்று தலும், உலேவியலும் ஆன்மிேமும் என சேலமும் அவர்ேளிடம் 
உண்டு! மனம் என்பது அணு அளவுதோன்; ஆனோல், அதன் கேோள்ளளவு ேடல் 
ஜபோல் விரிந்திருக்கும். ஜதய்ந்தும் வளர்ந்தும் நிமலயின்றிச் கசயல்படும் 
சந்திரனின் மறுபக்ேம், ஒருவமனச் சீரழியச் கசய்ேிறது.  
                                                   ஸ்ரீரோமன் என்று கசோல்வமதவிட, ஸ்ரீரோமச்சந்திரன் 
எனும்ஜபோது, நம்மமயும் அறியோமல் ஒரு ஈர்ப்பு அவனுடன் இமணயச் 
கசய்யும். சூரிய வம்சத்தில் உதித்தவன் ஸ்ரீரோமச் சந்திரன். ஆன்மோவுடன் 
அதோவது சூரியனுடன் சந்திரனோேிய மனமும் இமணந்திருக்ே… 
சந்திரனுமடய மறு பக்ேத்தின் இயல்போன ஆன்ம சுேத்மத ஈட்டித் 
தருேிறது. ஈடு இமணயற்ற ரோம ரோஜ் ியத்மத உருவோக்குவதில், 

சந்திரனுக்கு கபரும் பங்கு உண்டு! ரோகுவுடன் இமணயும்ஜபோது, மனதுள் 
அசுர குணம் தமலதூக்கும். ரோகு- அசுரன். அவனுமடய இயல்பு, மனதுள் 
ஆட்கேோள்ளும். மிருேத்தனஜம முன்னிற்கும். அப்ஜபோது, போபமும் கதரியோது; 

புண்ணியமும் கதரியோது. ஆறோம் அறிஜவ முடங்ேிவிடும்; மனிதத் தன்மம 
அேன்று, வோக்குச் சுத்தம் ஜபோஜய ஜபோய்விடும். ஜேதுவுடன் இமணந்தோல், 

சிந்தமன வளம் குன்றும்; மனம் ஜபோன ஜபோக்ேில் கசயல்படச் கசய்வோன் 
சந்திரன்! பணம் இருந்தும், உரிய தருணம் ேிமடத்தும் பயன்படுத்தோதவர்ேள் 
உண்டு. திறமம இருந்தும் கவளிக்ேோட்டோதவர்ேள் இருக்ேின்றனர். கசயல் 
போட்டில் விபரீதம் நிேழ்ந்ததும், பணமும் திறமமயும் கவளிஜய வரும். 
புத்தேத்து அறிவும் பிறரிடம் உள்ள பணமும் சந்தர்ப்பத்துக்கு உதவோது. 
உச்சம், ஸ்வஜஷத்ரம், வளர்பிமற, சுபஜயோேம், சுபதிருஷ்டி ஜபோன்ற 
அந்தஸ்தில் சந்திரன் வலுப்கபற்றிருந்தோல், கசவ்வோய், சனி, ரோகு- ஜேது 
ஆேிஜயோரின் தோக்ேம் இருப் பினும், ேடும் புயலிலும் அமசயோத மரம் ஜபோல் 
சிறப்புறத் திேழக் ேோரணமோவோன், சந்திரன். நீசம், ஜதய்பிமற, அசுப ஜசர்க்மே, 

அதன் ஜயோேம் ஆேியவற்மறப் கபற்றிருந்தோல், சிந்தமன தடுமோறும்; 

சங்ேடங்ேமளஜய சந்திக்ே ஜநரிடும். மனம் மேிழ்ச்சிமய உணரும். ஆேஜவ 
அமனத்துக்கும் ஆதோரம், மனம்! உண்மமயில், உடலில் மனம் என்ேிற 
ஒன்ஜற இல்மல.  
                                                உறங்ேிக் ேிடக்ேிற எண்ணக் குவியமலஜய மனம் 
என்ேிஜறோம். எண்ணங்ேமள, நிமனவுேமள மனனம் கசய்வதோல், அது மனம் 
என்றோயிற்று. எண்ணங்ேள் அழிந்தோல், மனனம் கசய்யஜவோ 
நிமனவுபடுத்திப் போர்க்ேஜவோ ஏதும் இல்லோமலிருந்தோல், மனமோனது 
மமறந்துவிடும். அமோவோமசயில் சந்திரன் மமறந்து, ஆன்மோ மட்டுஜம 
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கதரிேிறது. ஆேஜவ, ஆன்மோவில் லயிப்பது ஜமோட்சம்! துயரத்திலிருந்து 
விடுபடு வதும் ஜமோட்சம்தோன்! ேட்டுப்பட்டிருப்பதற்கும் விடுபடுவதற்கும் 
மனஜம ேோரணம் (மன ஏவ மனுஷ்யோணோம் ேோரணம் பிந்தஜமோஷஜயோ:). 
உடலில் உமறந் திருக்ேிற மனஜம அத்தமன ஆர்ப்போட்டங்ேளுக்கும் 
அமமதிக்கும் ேோரணம்! சுேோதோரம், ஆன்மிேம், ஆடம்பர வோழ்க்மே 
ஆேியவற்றுக்கும் மனதுக்கும் கதோடர்பு உண்டு. மனத்மதத் கதளிவுபடுத்த, 

மேோன்ேள் பலரும் பல வழிேமளப் பரிந்துமரத்துள்ளனர் ேோலத்துடன் 
இமணந்த சந்திரனின் பங்ேிமன அறியோதவனுக்கு கவற்றி 
ஜேள்விக்குறியோேிவிடும். குரங்கு, சும்மோஜவனும் இருக்குமோ, என்ன? ஜசட்மட 
பண்ணிக்கேோண்ஜட இருக்கும். அமதத் ஜதள் கேோட்டினோல், ஜசட்மட திமச 
மோறும். மதுமவ அருந்தி, பிசோசும் பிடித்துக்கேோண்ட நிமலயில், அதன் 
ஜசட்மட எப்படியிருக்கும்? மனம் என்பதும் இப்படித்தோன்… சும்மோ இருக்ேோது. 
ேோமம், குஜரோதம், மதம், மோச்சரியம் ஆேியவற்றின் தோக்ேத்தோல் 
திக்குமுக்ேோடிப் ஜபோகும். நிமலத்து நின்று, சிந்தித்துச் கசயல்பட சந்திரனின் 
வலுவோன இமணப்பு துமண நிற்கும்! ஆேஜவ உடல் சுத்தத்மத 
ேவனிக்ேிஜறோஜமோ இல்மலஜயோ… மனத் தூய்மமயில் அக்ேமற 
கசலுத்துவது அவசியம். அதற்கு, சந்திர வழிபோடு மிே மிே அவசியம். 
மனத்துடன் கதோடர்பு இல்லோதவர்ேமளத் ஜதடி அமலயோமல், மனதுக்குத் 
கதோடர்பு உமடய சந்திரமன அணுகுவஜத சோலச் சிறந்தது.  
                                                 திங்ேட்ேிழமம, சந்திரனுக்கு உரிய நோள். அன்மறய 
தினத்தில், ‘ ம் ஜ ோமோயநம:’ என்று கசோல்லி, 16 வமே உபசோரங்ேமள 
நமடமுமறப்படுத்துங்ேள். மேேள் புஷ்பத்மத அள்ள, மனம் அவன் கபயமர 
அமசஜபோட, அவனுமடய திருஜமனியில், புஷ்பத்மதச் சமர்ப்பியுங்ேள். 
சந்திரமன மனதோர நிமனக்ே, சந்திரனின் சோந்நித்யம், மனதுள் வந்துவிடும். 
அவனுக்ஜே உண்டோன கமன்மம, மலர்ேளில் உண்டு. அதமன, அவனிடஜம 
சமர்ப்பிப்பது, மனதுள் அவனது இயல்மப வரவமழக்ேிற ேோரியம்! 
சந்திரமன ஜவதங்ேள் முழங்ேி வழிபடுங்ேள்; இல்மலகயனில், அவனுமடய 
திருநோமத்மதச் கசோல்லிஜய வழிபடலோம்!  
தசோச்வம் ச்ஜவதபத்மஸ்தம்  

விசின்த்ஜயோமோதி மதவதம்  

 லப்ரத்ய திமதவம்ச  

 ¨ர்யோஸ்ய மோஹ்வஜயத் ததோ - எனும் ஸ்ஜலோேத்மதச் கசோல்லி, 
சந்திரமன வணங்குங்ேள். 
வருங்ேோலத்துக்ேோே மனக்ஜேோட்மட ேட்டோமல், மனத்மத திடமோக்ேிக் 
கேோண்டோல், சந்தர்ப்பம் வரும்ஜபோது, சரியோன சிந்தமனமயத் தந்து, 
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கவற்றிக்கு வழி வகுப்போன், சந்திரன்! சந்திரன், கவளிஜய இல்மல; 

உள்ளுக்குள்ஜளஜய இருக்ேிறோன்.  
 

ஒவ்வவோரு வடீ்டிலும் சந்திரன் இருந்தோல் என்ன பலன்  சந்திரன்  

 

முதல் வடீ்டில் இருந்தோல் லக்ேினத்தில் இருப்பது நல்லது ஆனோல் 
சந்திரனுக்கு அது கசோந்த வடீோேஜவோ அல்லது உச்ச வடீோேஜவோ இருந்தோல் 
நல்லது நட்பு வடீோே இருந்தோலும் நல்லது வோழ்க்மேயில் உயர்வு 
கபறுவதற்க்கு நல்லது கசய்வோர். சிற்றின்ப சுேம் நன்றோே அமமயும். 
பந்தயத்தில் கவற்றி கபறுவோர் திடீர் பணவரவு இருக்கும். 
 

சந்திரன் 2-ல் சந்திரன் கசல்வம் தருவோர். நன்றோே ஜபச்சு வரும் 
அரசோங்ேத்தில் நல்ல மதிப்பு இருக்கும் கசோத்து சுேம் ஏற்படும். கபயரும் 
புேழும் உண்டோேக் ேோரணமோே இருப்போர். நல்ல ேல்வி ேிமடக்கும் சந்திரன் 
கேட்டோல் கசல்வத்மத இழக்ே கசய்யும். நல்ல பணவரவு இருக்ேோது. 
கபோதுவோே வளர்பிமறயில் நல்லது கசய்வோர்.  
 

சந்திரன் 3-ல் சந்திரன் நல்ல நிமலயில் இருந்தோல் உடல் வலிமமமயயும் 
ஆற்றமலயும் தருவோர். சஜேோதர சஜேோதரிேமள ஆதரிப்போர் நல்ல 
மேிழ்ச்சியோன வோழ்க்மே அமமயும். மூன்றோவது வடீோே இருப்பதோல் 
அடிக்ேடி குறுேிய பயண கசய்ய மவப்போர். வோேனம் வசதி ேிமடக்கும் 
சந்திரன் கேட்டோல் அமனத்தும் எதிர்மமறயோே இருக்கும்.  
 

சந்திரன் 4-ல் இருந்தோல் மேிழ்ச்சியோன வோழ்வு ேிமடக்கும் 4 ஆம் வடீு 
வடீ்மட குறிப்பதோல் ஆறு குளம் ேடஜலோரத்தில் வடீு அமமயும். 
நண்பர்ேளுக்கு உதவி கசய்வோர். தோய்வழிச்கசோத்து ேிமடக்கும் கேோமட 
குணம் இருக்கும்.  
 

சந்திரன் 5-ல் சந்திரன் பலம் கபற்று இருந்தோல் பணம் வந்து கேோண்ஜட 
இருக்கும் நல்ல நண்பர்ேள் ேிமடப்போர்ேள். அதிர்ஷ்ட வோய்ப்பு ேிமடக்கும். 
நல்ல அறிவோற்றமல தருவோர் வோழ்க்மேயில் உயர்ந்த நிமலய 
அமடயமவப்போர். குழந்மதபோக்ேியம் அமமயும் ஆனோல் கபண் 
குழந்மதேஜள பிறக்கும். சந்திரன் கேட்டோல் அமனத்தும் எதிர்மமறயோே 
இருக்கும். 
 

சந்திரன் 6-ல் சந்திரன் இருந்தோல் சுேஜபோே வோழ்வு வோழ்பவர். விஜரோதிேமள 
உண்டு பண்னுவோர். இளம் வயதில் மேிழ்ச்சி குமறயும். சந்திரன் அசுபபலன் 
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கபற்று இருந்தோல் அடுத்தவருக்கு அடங்ேி நடக்ேக்கூடிய தன்மமமய 
தருவோர்.  
 

சந்திரன் 7 ல் இருந்தோல் ஆணோே இருந்தோல் கபண்ேளிடம் பற்று இருக்கும். 
கபண்ணோே இருந்தோல் ஆண்ேளிடம் பற்று இருக்கும். ஆண்/கபண் 
இருவரும் மூலம் பணவு இருக்கும் மேிழ்ச்சியோன குடும்ப வோழ்க்மே 
இருக்கும். ஆண் /கபண் அழேோே இருப்போர்ேள். சந்திரன் பலம் இழந்தோல் 
ஆண் / கபண் உடல் பலன் குமறயும். ஜநோய் வரும்.  
 

சந்திரன் 8- ல் இருந்தோல் அறிவோற்றல் நல்ல இருக்கும். ஆனோல் ஆயுமள 
குமறக்கும். சுக்ேிலபட்சமோே இருந்தோல் ஆயுள் நன்றோே இருக்கும். மனம் 
நிம்மதி இழந்து ேோணப்படும். சந்திரன் நன்றோே இருந்தோல் நல்ல 
கசல்வந்தரோே இருப்போர்ேள். கபரிய குடும்பத்மத உண்டுபண்னுவோர்.  
 

சந்திரன் 9-ல் உள்ள சந்திரன் இருந்தோல் நல்ல போக்ேியசோலியோே இருப்போர். 
புத்திரபோக்ேியம் இருக்கும். உறவினர்ேள் நல்ல உதவி கசய்வோர்ேள். 
கசல்வம் குவியும். சங்ேீதம் நோடேம் ஜபோன்றவற்றில் ஈடுபோடு அதிேமோகும். 
அம்மோவின் அரவமணப்பு இருக்கும்.  
 

சந்திரன் 10-ல் உள்ள சந்திரன் தன் மதத்தின் மீது பற்று ஏற்பட்டு மதம் 
பிரசோரம் கசய்வோர். நல்ல கசல்வ வளம் சந்திரன் தருவோர். வோழ்க்மேயில் 
உன்னதமோன பல நல்ல ேோரியங்ேமள கசய்வோர். கசய்கதோழில்ேளில் 
பமேவர்ேமள கவற்றிக்கேோள்ளும் மதரியத்மத தருவோர்.வோழ்க்மேயில் 
பற்றிய எண்ணத்மத இயற்மேயோே உண்டுபண்னுவோர். தோய்வழியில் 
நல்லது கசய்வோர். நண்பர்ேளிடத்தில் நல்ல நட்பு உண்டுபண்னுவோர். 
கதோழில் நுட்பத்துமறயில் ஈடுபட மவக்கும். கதோழில்நுட்பத்துமறயில் 
நல்ல அறிவு வளர கசய்வோர். வோழ்க்மேயில் நல்ல வசதி வோய்ப்பு 
ேிமடக்கும். அரசோங்ேத்தில் நல்ல வசதி வோய்ப்பு ேிமடக்கும். சிலஜபருக்கு 
அரசோங்ேத்தில் ஜவமல கசய்ய வோய்ப்பு ேிமடக்கும்.  
 

சந்திரன் 11-ல் உள்ள சந்திரன் மூத்த சஜேோதர்ேளின் மூலம் லோபத்மத 
தருவோர். எந்த ஜவமலமய எடுத்தோலும் எளிதில் முடிக்ே கூடிய 
திறமமமய தருவோர். நல்ல தீர்க்ேோயுள் ஏற்படும். ஜவமலயோட்ேள் மூலம் 
வருமோனம் ேிமடக்கும். கவளிநோட்டு பயணங்ேள் மீது ஆர்வம் ஏற்படும். 
அரசோங்ேத்தின் மூலம் கபயரும் புேழும் ேிமடக்கும். நல்ல கசல்வ வளம் 
ஜசரும்.  
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சந்திரன் 12-ல் உள்ள சந்திரன் போதங்ேளில் வலி உண்டோே கசய்வோன். 
வோழ்க்மேயில் மதிப்பு இழக்ே கசய்வோன். ேண் போர்மவ மங்ே கசய்வோன். 
அறிவோற்றல் குமறயும். குறுேிய மனப்போன்மம இருக்கும். மனஉமளச்சல் 
இருக்கும். கசலவு கூடும். 
 

சந்திரன் 

 

ஓம் பத்மத்வ ோய வித்மஜ   

ஜ மரூபோய தீம ி  
தன்ஜனோ ஜசோமஹ் ப்ரஜசோதயோத்  

ஓம் க்ஷரீபுத்ரோய வித்மஜ   

அமிர்தோய தீம ி  
தன்ஜனோ சந்திரஹ் ப்ரஜசோதயோத்  

ஓம் அமிர்ஜதசோய வித்மஜ   

ரோத்ரிஞ்சரோய தீம ி  
தன்ஜனோ சந்திரஹ் ப்ரஜசோதயோத்  

ஓம் சுதோேரோய வித்மஜ   

ம ோஓஷதீ ோய தீம ி  
தன்ஜனோ ஜசோமஹ் ப்ரஜசோதயோத்  

ஓம் ஆத்ஜரயோய வித்மஜ   

தண்ட ஸ்தோய தீம ி  
தன்ஜனோ சந்திரஹ் ப்ரஜசோதயோத்  

ஓம் சங்ே ஸ்தோய வித்மஜ   

நிதீச்வரோய தீம ி  
தன்ஜனோ ஜ ோமஹ் ப்ரஜசோதயோத் 
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ஓம் நமசிவோய ; குரு தட்சணோமூர்த்தியோய நமே 

 

நவேிரேங்ேள்- செவ்வோய் 

 

சசவ்வோய் தன்மனத் தோஜன 24 மணி 37 நிமிடம் 23 விநோடிேளில் சுற்றி 
வரும். சூரியமன 687.9 நோட்ேளில் சுற்றி வருேிறது. சசவ்வோய் சஜேோதரன் 
ேோரேன் ஆேிறோர். ஜமஷத்தில் சசவ்வோய் இருக்கும் ஜபோது 
சவறித்தனமோேவும். விருச்சேத்தில் உள்ள ஜபோது ஜவேம் குமறவோேவும் 
இருக்ேிறோர். திருடு,சவட்டுக்ேோயம்,தீ ேோயம்,எதிரிேள்,ஜபரோமச,அதிே ேோமம், 

ஜபோலீஸ், துணிச்சல், அரசியல் சதோடர்பு ஆேிய குணங்ேள் ஆகும். 
சசவ்வோய்க்கு 4,7,8 ஆேிய போர்மவேள் உள்ளன. 1,4,7 இருப்பது நல்லதல்ல. 
2,4,7,8,12 ஆம் இடங்ேள் இருப்பது நல்லதல்ல. இந்த இடங்ேளில் இருந்தோல் 
ஜதோஷம் ஆகும். அங்ேோரேன், கு ன்,மங்ேளன் என்ற சபயர்ேளும் உண்டு. 
முதல் வரிமசயில் மவத்து  எண்ணப்படுேின்ற அரசியல் தமலவர்ேள், 

ேோவல்துமற அதிேோரிேள், நோட்டு தளபதிேள்,  நீதிபதிேள், சபோரியியல் 
வல்லுனர்ேள் முதலோஜனோர்ேளின்  ோதேங்ேளில் சசவ்வோயின் 
பலம்  இருந்ஜத தீரும் என்பது உறுதி. சபருந்தன்மம அஜத ஜநரத்தில் 
ேண்டிப்பு, சதோண்டு சசய்தல், தமலமம வேித்தல்,  மவரோக்ேியம், பமேவமர 
சவல்லும் பரோக்ேிரம் இவற்மற வழங்குபவன் சசவ்வோய் 
ேிரேம்.  ரத்தத்திற்க்கும், சஜேோதரத்திற்க்கும் ேோரேன். ஜமஷம், விருச்சிேம் 
ஆட்சி வடீுேள்.  மேரம் உச்ச வடீு, ேடேம் நீச வடீு. அவிட்டம், மிருே சீரிடம், 

சித்திமர நட்சத்திரங்ேள் சசவ்வோய்க்கு உரிய  நட்சத்திரங்ேள்.  ோதேத்தில் 
சசவ்வோய் ஜதோஷமுமடயவர்ேளுக்கு சீக்ேிரம் திருமணம்  ஆவதில்மல. 
லக்னத்திற்கு 2,4,7,8,12 இமவேளில் சசவ்வோய் இருந்தோல் சசவ்வோய் 
ஜதோஷம்  உண்டு. ஆனோல் சசவ்வோய் குருஜவோடு ஜசர்ந்தோலும், சனி, ரோகு, 

ஜேதுஜவோடு ஜசர்ந்தோலும்  சசவ்வோய் ஜதோஷம் பரிேோரம் ஆேிவடும். 
சசவ்வோய் குருஜவோடு ஜசர்ந்தோல் குருமங்ேள  ஜயோேம் உண்டோகும். 
சசவ்வோய் சந்திரஜனோடு ஜசர்ந்தோல் சந்திரமங்ேள ஜயோேம் உண்டோகும்.  
                                                  அங்ேோரேன், கு ன், மங்ேளன், சபளமன், உக்ேிரன் 
என்று பல சபயர்ேளோல் அமழக்ேப்படும் சசவ்வோய் நவக்ேிரேங்ேளுள் 
மூன்றோவது இடத்மதப் சபறுபவன். சஜேோதர ேோரேன் இவஜன. ரத்தத்திற்கு 
ேோரேன் சசவ்வோய். உடல் உறுதி, மன உறுதி தருபவன் சசவ்வோய். 
உஷ்ணம், ஜேோபம், எரிசபோருள் ஆேியவற்றிற்கு உரியவன் சசவ்வோய். 
ேண்டிப்பதும் இவஜன, தண்டிப்பதும் இவஜன. மோசபரும் ஜபோர் வரீர்ேமள 
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வழி நடுத்துபவன். சபரும் விமளயோட்டு வரீர்ேளுக்கு அருள்போலிப்பவன். 
சசந்நிறத்ஜதோல் அழேன், ேடும் போர்மவ உமடயவன், சபோறுமம அற்றவன். 
சதற்கு திமச சசவ்வோய்க்கு உரியது. வழிபடுஜவோரின் விருப்பத்மத பூர்த்தி 
சசய்பவன் இவன். ஜதசத்மத வழி நடத்தும் தமலவர்ேள், பமட 
தளேர்த்தர்ேள், தீ ஜபோல சுட்சடரித்து தூய்மமமய விரும்புஜவோர் 
ஆேிஜயோரின் நோயேன் சசவ்வோய். பவளஜம சசவ்வோய்க்கு உேந்த ரத்தினம். 
ஆட்டுக்ேிடோ சசவ்வோயின் வோேனம். மவத்தீஸ்வரன் ஜேோவிலில் 
அங்ேோரேன் எனப்படும் சசவ்வோயும் மூலவரோேவும் உற்சவரோேவும் 
எழுந்தருளியிருக்ேிறோர். ஒவ்சவோரு சசவ்வோய்க் ேிழமமயும் இவருக்கு 
சிறப்பு நோட்ேள்தோம். நமதுமமன மங்ேளம் சிறக்ே சசவ்வோயின் அருள் 
ஜவண்டும். சசவ்வோயின் அருள் ஜவண்டி மவத்தீஸ்வரன் ஜேோவிலுக்கு 
சசன்று வழிபடலோம்.  
  

வவத்தஸீ்வரன் ஜேோவில்  

"இத்திருக்குளத்தில் குளித்சதழுந்தோல்  

சேல ஜநோய்ேளும் தீரும் என்பது திண்ணம்.  
இத்தலத்தில் அடி மவப்பதோல் பில்லி சூனியம்  

முதலோனமவயும் கூட அேலும் என்பர்."  
சதன் நோட்டின் தமலசிறந்த பிரோர்த்தமனத் தலங்ேளுள் ஒன்றோனது. 
புள்ளிருக்கு ஜவளூர் எனப்படும் போடல் சபற்ற தலம். பலரோலும் சபோதுவோே 
மவத்தீஸ்வரன் ஜேோயில் என்ஜற அமழக்ேப்சபறுேின்றது. ஜசோழ 
வளநோட்டில் தஞ்மச மோவட்டத்தில் ேோவிரியின் வடேமரத் தலங்ேளில் 
16வது தலமோன இத்திருத்தலம் இந்திய இருப்புப் போமதயில் 
மவத்தீஸ்வரன் ஜேோயில் எனும் சபயருடன் புமே வண்டி நிமலயமோேவும் 
அமமந்துள்ளது. தருமமயோதீனத்திற்குச் சசோந்தமோன 27 ஜேோயில்ேளுள் 
மிேவும் புரோதனமோன, பிரபலமோன ஒன்றோகும் இங்குள்ள ஜேோயில்.  
  

சபயர்க் ேோரணம்: புள்( டோயு). இருக்கு(ரிக்ஜவதம்), ஜவள்(முருேன்), 
ஊர்(சூரியன்) ஆேிய இந்நோல்வரும் பூசித்ததோல் புள்ளிருக்கு ஜவளூர் எனும் 
சபயர் சேோண்டது. மற்றும் சடோயு புரி, ேந்தபுரி,ஜவதபுரி என்றும் அங்ேோரேன் 
வழிபட்டமமயோல் அங்ேோரேபுரம் என்றும் , அம்பிமேமயப் பூசித்தமமயோல் 
அம்பிேோபுரம் எனவும் அமழக்ேப்சபறும். விமனதீர்த்தோன் ஜேோயில், 

மதயல்நோயேி ஜேோயில் மற்றும் வழக்ேில் உள்ள மவத்தீஸ்வரன்ஜேோயில் 
எனப் பல சபயர்ேளும் உண்டு.   
ஜேோயில் அமமப்பு: நோன்கு ஜேோபுரங்ேளுடனும் உயர்ந்த மதில்ேஜளோடும் 
கூடிய ஜேோயில். ஜமற்கு ஜநோக்ேிய இமறவன் சந்நிதி சேோண்டது. அம்போள் 
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சந்நிதி சதற்கு ஜநோக்ேி உள்ளது. சதற்ேில் ேஜணசன் திேழ் ஜமற்ேில் 
மபரவரும். சதோக்ேவடக்ேில் சதோடர்ேோளிமிக்ே ேிழக்கு உள்ளிருக்கும் 
வரீமனயும் உற்றுப் பணிந்துய்ந்ஜதன். புள்ளிருக்கு ஜவளூரிற்ஜபோய். எனும் 
போடலின் மூலம் மவத்தியநோத ஸ்வோமி ஆலயத்மதத் சதற்ேில் 
ேணபதியும்,ஜமற்ேில் மபரவரும், வடக்ேில் ேோளியும், ேிழக்ேில் வரீபத்திரரும் 
ேோவல் புரிேின்றனர் என்று அறியலோம்.  
 

தீர்த்தம்: ஜேோயிலுக்குள் விளங்கும் சித்தோமிர்த்த தீர்த்தம் விஜசஷமோனது. 
நோன்கு புரங்ேளிலும் மண்டபத்ஜதோடும் படிக்ேட்டுேஜளோடும் நடுவில் நீரோழி 
மண்டபத்ஜதோடும் விளங்குேின்றது. இங்ஜே ேிருத யுேத்தில் ேோமஜதனு 
இமறவமனத் தன் முமலப்போல் சேோண்டு திருமஞ்சனம் ஆட்டிய சம்பவம் 
நிேழ்ந்தது. அதுஜவ புனித தீர்த்தமோே சபருேி இங்கு அமமந்தசதன்பர். 
இதன் ேோரணமோே ஜேோக்ஷர தீர்த்தம் என்று சபயர்ப் சபறலோயிற்று. 
சதோனந்த முனிவர் இங்கு தவம் சசய்து சேோண்டிருந்தஜபோது போம்போல் 
துரத்தப்சபற்று தவமள ஒன்று தண்ணரீில் குதித்து அவர் தவத்மத 
ேமலத்தது. முனிவர் குளத்தில் போம்பும் தவமளயும் வோசஞ் 
சசய்யக்கூடோது என்று சபித்ததோல் இக்குளத்தில் தவமளேள் வசிப்பதில்மல 
என்பர். இத்திருக்குளத்தில் குளித்சதழுந்தோல் சேல ஜநோய்ேளும் தீரும் 
என்பது திண்ணம். ஜநோய்தீரக் குளத்தில் சவல்லம் ேமரத்து விடுவதும் 
பிரேோரத்தில் உள்ள மரப்சபட்டியில் உப்பு, மிளகு இரண்மடயும் ேலந்து 
சேோட்டுவதும் இன்றும் உள்ள ஒரு பிரோத்தமன வழக்ேம். சித்தோமிர்த்த 
தீர்த்தம் தவிர ஜேோதண்ட தீர்த்தம், சேௌதம தீர்த்தம், வில்வ தீர்த்தம், 

அங்ேசந்தனத் தீர்த்தம், முனிவர் தீர்த்தம் என்று ஜவறு தீர்த்தங்ேளும் இங்கு 
உள.  
 

மூர்த்திேள்: சுவோமி சபயர் ஸ்ரீமவத்தியநோதன், மவத்தீஸ்வரன், அம்போள் 
சபயர் ஸ்ரீமதயல்நோயேி, முருேன் சசல்வமுத்துக் குமரன் எனும் சபயஜரோடு 
விளங்குேின்றோர். ஜேோளிலித்தலம் என்று அமழக்ேப்படும் மவத்தீஸ்வரன் 
ஜேோயிலில் நவக்ேிரேங்ேள் வக்ேிரமில்லோமல் வரிமசயோே ஈஸ்வரன் 
சந்நிதிக்கு பின்புறம் ஜநோய்ேள் தீர ஜவண்டி பிரோர்த்தித்திருக்கும் ேோட்சிமயக் 
ேோணலோம். அங்ேோரேனின் சசங்குஷ்டஜநோமயத் தீர்த்தபடியோல் அங்ேோரேத் 
தலமோேின்றது. அங்ேோரேனுக்குத் தனிச் சந்நிதி உண்டு. மூல 
விக்ேிரேத்ஜதோடு உற்சவ விக்ேிரேமோன அங்ேோரேனும் உண்டு. இரண்டும் 
தனித்தனிச் சந்நிதிேளோே உள்ளன. அங்ேோரே ஜதோஷம் உள்ளவர்ேள் இங்கு 
வந்து வழிபடுவதோல் ஜதோஷம் நீங்ேப் சபறுவர். நவக்ேிரேங்ேளுக்கு 
அடுத்தோற்ஜபோல் 63 நோயன்மோர்ேள், ஸப்த ேன்னியர் ஆேிஜயோமரயும் மற்றும் 
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ஆயுர்ஜவதத்தின் தமலவனோன தன்வந்திரி சித்தர் விஷ்ணு ஸ்வரூபத்தில் 
அமர்ந்திருக்கும் வடிவத்மதயும் ேோணலோம். துர்க்மே மற்றும் சஹஸ்ர 
லிங்ேமும் விஜசஷமோனமவ.  
 

தலப்சபருமம: முருேன் சூரபத்மமன சவல்ல ஜவல் வோங்ேிய தலம் இது. 
இமறவன் 4448 ஜநோய்ேமளயும் அஜதோடு ஊழ்விமனேமளயும் தீர்க்ேவல்ல 
மவத்தியநோதரோய் எழுந்தருளியுள்ளோர். அவருக்கு உதவியோய் அம்போள் 
மேயில் மதல போத்திரமும், அமிர்த சஞ்சீவியும், வில்வமரத்தடி மண்ணும் 
ஏந்தி வர, இருவரும் தீரோத ஜநோய்ேமளயும், விமனேமளயும் தீர்த்து 
மவக்கும் ஜவதியத் தம்பதிேளோேின்றனர். இத்தலத்தில் அடி மவப்பதோல் 
பில்லி சூனியம் முதலோனமவயும் கூட அேலும் என்பர்.  
சடோயு குண்டம்: சீமதமய இரோவணன் சிமறசயடுத்துச் சசன்றஜபோது, 

அதமனத் தடுத்த  டோயுவின் சிறகுேமள இரோவணன் சவட்டி வழீ்த்தினோன். 
பின்னர் இரோமன் அவ்வழியில் சீமதமயத் ஜதடி வந்த ஜநரத்தில், 

நடந்தவற்மறச் சசோல்லிய  டோயு இரோமனது ேோலடியில் உயிர்ததுறந்தோன். 
இரோமபிரோன்  டோயுவின் ஜவண்டுஜேோள்படி சிமதயடுக்ேி அவனது 
உடமலத் தேனம் சசய்த இடம் ‘ டோயு குண்டம்’ என்று அமழக்ேப் 
சபறுேின்றது. இன்றும் இக்குண்டத்தில் உள்ள திருநீற்றிமன அணிந்தோல் 
தீரோத ஜநோய்ேளும் தீரும் எனும் நம்பிக்மே உண்டு.  டோயு குண்டத்திற்கு 
அருேில்  டோயு ஜமோட்சத்மதச் சிமல வடிவில் ேோணலோம்.  டோயு உற்சவ 
மூர்த்தியோேவும் இருக்ேின்றோர்.  
 

திருச்சோந்துருண்மட: இது மவத்தியநோதப் சபருமோனின் பிரசோதமோே ஜநோய் 
நீங்கும் சபோருட்டு அளிக்ேப்சபறுவது. ஆலயத்தில் விபூதி குண்டத்தில் 
( டோயு குண்டத்தில்) உள்ள விபூதிமயயும் சித்தோமிர்த தீரத்த நீமரயும் 
ஜசர்த்துக் குமழத்து, ஐந்சதழுத்து மந்திரமோேிய ‘நமசிவோய’ என்பதமன 
ஓதிக்சேோண்ஜட முத்துக்குமோர சுவோமி சந்நிதியில் உள்ள குழியம்மியில் 
அமரத்து உளுந்தளவில் உருட்டி, அம்போள் திருவடியில் மவத்து அர்ச்சித்து 
எடுத்துச் ஜசேரித்து மவத்துக் சேோண்டு ஜவண்டியவர்ேளுக்கு அந்த 
உருண்மட வழங்ேப் சபறுேின்றது. இதமன உண்ஜடோர் ஜநோய் (தீவிமன) 
நீங்ேி வோழ்வோங்கு வோழ்ந்து, பின் முக்தி எய்துவர். இங்கு அர்த்த சோமப் 
பூம  சசல்வ முத்துக்குமோர சுவோமிக்குச் சசய்த பின்புதோன் ஸ்வோமிக்குச் 
சசய்யப் சபறுேின்றது. அர்த்தசோமப் பூம யின்ஜபோது முத்துக்குமோர 
சுவோமிக்கு அணிவிக்ேப் சபறும் சந்தனமோன ‘ஜநத்திரிப்படி’ சந்தனமும் 
ஜவண்டிய வரம் தரவல்ல மேிமமயுமடயது. இந்தச் சந்தனத்மத ‘புழுேோப்பு’ 
என்பர்.  
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தல விருட்சம்: ேிழக்குக் ஜேோபுர வோயிலில் உள்ள ஜவம்பு தல 
விருட்சமோகும். இதமன ‘ஜவம்படிமோல்’ என்ேின்றனர். 
ஆதிமவத்தியநோதபுரம் இதுதோன் என்பர்.  
திருவிழோக்ேள் :  நோள்ஜதோறும் 6 ேோல பூம ேள் உண்டு. பங்குனியில் 
பிரம்ஜமோற்சவம் நமடசபறும். அதில் ஐந்தோவது நோளன்று 
சசல்வமுத்துக்குமரன் மவத்தியநோதமரப் பூசித்துச் சசண்டு சபறும் ேோட்சி 
மிே அற்புதமோன ஒன்று. உற்சவேோலத்தில் ேயிமலயில் ஜசோமோஸ்ேந்தர் 
எழுந்தருளியிருப்பது ஜபோல் சுவோமி ஒரு புறமும், அம்போள் ஒரு புறமுமோே 
எழுந்தருள, சசல்வமுத்துக்குமோர சுவோமி நடுவில் எழுந்தருள்வோர். 
மோதந்ஜதோறும் வரும் ேோர்த்திமேவிழோ இங்குச் சிறப்போனது. இந்நோளில் 
சசல்வமுத்துக்குமோர சுவோமிக்கு நமடசபறும் அபிஜஷே ஆரோதமனேமளத் 
தரிசிக்ே மக்ேள் பல்லோயிரக்ேணக்ேில் கூடுவர். அபிஜஷேங்ேளில் சந்தன 
அபிஜஷேம் மிேவும் சிறப்புமடயது. தருமம ஆதீனம் ஸ்ரீலஸ்ரீ 
குருமேோசந்நிதோனம் மோதந்ஜதோறும் ேோர்த்திமேயன்று எழுந்தருள, அவர்ேள் 
திரு முன்னி மலயில் இந்த அபிஜஷேம் நமடசபறுவது ேண்சேோள்ளக் 
ேோட்சி. அங்ேோரக் ஜக்ஷத்திரமோதலோல் சசவ்வோயக் ேிழமமேளில் அங்ேோரேர் 
பிரேோரத்தில் வலம் வருவோர். ேோர்த்திமே மோத ஜசோம வோரங்ேளில் 
ஈசுவரனுக்குச் சங்ேோபிஜஷேமும் உண்டு. ஆண்டுஜதோறும் நேரத்தோர்ேள் 
சித்திமர மோதத்தில் வண்டிப் பயணமோே ஜவளூருக்கு வரும் வழக்ேம் 
உண்டு. ஏறத்தோழ இருநூறு ஆண்டுேளுக்கு ஜமலோே இப்பயணம் 
ஆண்டுஜதோறும் தமிழ்ப் புத்தோண்டுக்குப் பிறகு சித்திமரத் திங்ேளில் 
நமடசபற்று வருேின்றன. இப்பயணம் ேீரணிப்பட்டி முத்து மோரியம்மன் 
திருவிழோ முடிந்து சதோடர்ந்து வரும் புதன்ேிழமம இரவு 12 மணிக்கு ஜமல் 
அதோவது வியோழக்ேிழமம ேோமல சதோடங்குேிறது. இப்பயணம் 
ேீரணிப்பட்டித் திருவிழோ முடிந்தபின் நமடசபறுவதற்குக் ேோரணம் 
நேரத்தோர்ேள் ேோவிரிப்பூம் பட்டினத்திலிருந்து போண்டிய நோடு வரும்ஜபோது 
ேீரணி அம்மமனயும் தங்ேஜளோடு சேோண்டு வந்தோர்ேள் என்பது வரலோறு. 
இதமனக் ேீழ்க்ேோணும் கும்மிப்போடல் வழி அறியலோம்.  
 

“ேோவிரிப்பூம் பட்டினத்தில் இருந்தசதோரு  

ேோவலன் மோறனமழத்து வர பூவிரிப்  

புலன்மிகும் போண்டிய நோட்டினிற்  

சபோங்ேத்துடன் வந்தமர்ந்தோஜன”  
சபோங்ேம் = சபோலிவு அல்லது மேிழ்ச்சி.  
வண்டிப் பயணமோேத் துவங்ேி நமடப்பயணத்மதயும் இன்று ஈர்த்துப் 
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பல்லோயிரக் ேணக்ேோஜனோர் பங்கு சபறும் சிறப்புறு பயணமோேியுள்ளது. இது 
ேீழச்சீவல்பட்டி, அழேோபுரி நேரத்தோர்ேஜளோடு பள்ளத்தூர், 

குருவிக்சேோண்டோன்பட்டி, ஆத்தங்குடி, ஜேோட்மடயூர், சிறுகூடற்பட்டி ஆேிய 
ஊர்ேளிலிருந்தும் பக்தர்ேள் இந்த வண்டிப் பயணத்தில் ேலந்து 
சேோள்ேின்றனர். திருஞோனசம்பந்தர் இத்தலத்மதப் பற்றிப் பதிேம் ஒன்று 
போடியுள்ளோர். திருநோவுக்ேரசர் இரண்டு பதிேங்ேள் போடியுள்ளோர். 
தருமமயோதீனம் 10வது மேோசந்நிதோனம் ஸ்ரீலஸ்ரீ சிவஞோன ஜதசிே 
ஞோனசம்பந்த பரமோச்சோரிய ஸ்வோமி அருளிய சசல்வமுத்துக்குமோரசோமி 
திருவருட்போவும் குமரகுருபரர் அருளிய பிள்மளத் தமிழும் இத்தலம் 
பற்றிய அழகு தமிழ்ப் போடல்ேள். “மதயல்நோயேிமயத் சதோழுது எழுவோர் 
சதோங்ேத் சதோங்ேத் தோலி அணிவோர்”. மவத்தியநோதமனப் ஜபோற்றி 
எழுவோருக்கு அவஜன மந்திரமும் மருந்துமோேித் தீரோத ஜநோய் தீர்த்து 
மவப்போன். பிறவிப் சபரும்பயமனயும் ஜதடித்தருவோன்.  
 

நிறம்- சிேப்பு  

அணிேலன்-பவளம்  

வோேனம்-அன்னம்  

தோனியம் -துவமர  

ேோரேம்- பூமி,சஜேோதரன்,வடீு  

ேடவுள் - முருேன்  

சுமவ-துவர்ப்பு  

உச்சம- மேரம்  

நீசம் - ேடேம்  

திமசேோலம்- 7 ஆண்டுேள்  

நட்பு- சூரியன்  

பமே-புதன்,ரோகு,ஜேது  

சமம்-சுக்ேிரன்,சனி  
உபேிரேம்-துமன்  

ஜேோவில்-மவத்தீீ்ஸ்வரன் ஜேோவில்  

 

ஒவ்சவோரு வடீ்டிலும் செவ்வோய் இருந்தோல் என்ன பலன்   

சசவ்வோய் 1 ல் இருந்தோல் தமலயில் அடிபடும். சசவ்வோய் ஒன்றோம் 
வடீ்டில் இருந்து 7 ம் போர்மவயோே 7 ம் வடீ்மட போர்ப்பதோல் திருமண 
வோழ்வில் சங்ேடங்ேள் ஏற்படும். சசவ்வோய் முதல் வடீ்டில் இருப்பதோல் 
மூர்க்ேதனமோே ஜேோபம் வரும். தோயோருக்கு தீங்கு விமளவிக்கும். ஜேோபம் 
அதிேரிக்கும். இளம்ஜதோற்றமோே ேோணப்படும். உடம்பில் உஷ்ணம் 
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ேோரணமோே ேட்டி ஏற்படும். நல்ல மதரியசோலிேளோே இருப்போர்ேள். 
தமலயில் அடிப்படும். ஏதோவது விதத்தில் தமலயில் அடிப்படும். சசவ்வோய் 
தமசயில் எச்சரிக்மேயோே இருக்ே ஜவண்டும். சசவ்வோக்கு சசோந்த வடீோே 
அல்லது உச்ச வடீோே இருந்தோல் நல்லது நடக்கும்.  
 

சசவ்வோய் 2 ம் வடீ்டில் இருந்தோல் வோக்ேில் ேடுமம இருக்கும். ஜபச்சில் 
சண்மட வரும். சசவ்வோய்க்கு சசோந்த வடீோேஜவோ உச்சவடீோே 
இல்லோவிட்டோல் அவர் சசோல்ஜல அவருக்கு விஜரோதமோே ஆகும். மேயில் 
ேோசு தங்ேோது. சசவ்வோய் இரண்டில் இருப்பதோல் குடும்பத்தில் சண்மட 
சச்சரவுேள். ேண்ணில் சதோந்தரவு இருக்கும். சசவ்வோய் பலம் சபற்று 
இருந்தோல் நல்லது நடக்கும். சசவ்வோய் இரண்டில் இருப்பதோல் ஜதோஷம் 
ஏற்படும்.  
 

சசவ்வோய் 3 ம் வடீ்டில் இருந்தோல் நல்ல மதரியசோலியோே இருப்போர். ேோதில் 
சதோந்தரவு இருக்கும். சசல்வம் நிமறய ேிமடக்கும். நல்ல அறிவோற்றல் 
ேிமடக்கும். உடம்பு நல்ல உறுதியோே இருக்கும். இமளய சஜேோதரருக்கு 
சேடுதல் சசய்யும். சிலஜபருக்கு இமளய சஜேோதர,சஜேோதரிேள் இருக்ே 
மோட்டோர்ேள். 3 ஆம் வடீ்டில் சசவ்வோய் பலம் சபற்றோல் நல்ல வோழ்க்மே 
அமமயும். 3 ஆம் வடீ்டு சசவ்வோய் மூலம் தோய்நலம் சேடும்.  
 

சசவ்வோய் 4 ம் வடீ்டில் இருந்தோல் தோய்வடீ்டின் சசோத்து ேிமடக்கும். தோயின் 
உடல்நிமல ஜமோசமோே இருக்கும். ேணவன் மமனவி சண்மட சச்சரவு 
இருக்கும். நல்ல சசோத்துக்ேள் ஜசரும். 4 ஆம் வடீ்டு சசவ்வோய் பலம் 
குமறந்தோல் வோழ்க்மேயில் வசதி வோய்ப்பு குமறயும். மோர்பில் வலி 
ஏற்படும்.  
 

சசவ்வோய் 5 ஆம் வடீ்டில் இருந்தோல் புத்திரஜதோஷம் ஏற்படும். புத்தி மங்கும். 
குழந்மதேளோல் சண்மட சச்சரவுேள் ஏற்படும். வயிற்றுவலி ஏற்படும். 
எதிரிேளோல் சதோல்மல வரும். பணவரவு இருக்ேோது. 5 ஆம் வடீு 
சசவ்வோய்க்கு சசோந்த வடீோேஜவோ அல்லது உச்சவடீோேஜவோ இருந்தோல் 
தமடேள் அமனத்தும் அேலும். 5ஆம் வடீு நோம் எந்த சதய்வத்மத வணங்ே 
ஜவண்டும் என்று ேோட்டும் இடம் ஆமேயோல் சசவ்வோய் 5-ல் இருந்தோல் 
சுப்பிரமணியமர வணங்ே ஜவண்டும்.  
 

சசவ்வோய் 6 ஆம் வடீ்டில் இருந்தோல் எதிரிேமள சவற்றிசேோள்ளும் 
மதரியும் இருக்கும். நல்ல சசோத்துக்ேள் ஜசரும். சசவ்வோய் ேோமம் 
அதிேமோே இருக்கும். தோய்மோமனுக்கு சதோல்மல தருவோர். நல்ல சசரிக்கும். 
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இரத்தம் மோசுபடும் அதனோல் உடலில் ேட்டி ஏற்படும். நல்ல ேற்றவர்ேளிடம் 
சதோடர்பு ஏற்படும். புேழ் ஏற்படும். 6 ஆம் வடீ்டு சசவ்வோயினோல் சபரும் 
சபோருட்சசலவு ஏற்படும்.  
 

சசவ்வோய் 7 ஆம் வடீ்டில் இருந்தோல் 7 ஆம் போர்மவயோே லக்ேினத்மத 
போர்ப்பதோல் தமலயில் அடிபடும். திருமண வோழ்க்மேயில் பிரச்சமன 
ஏற்படும். சசவ்வோய்க்கு நட்பு வடீோே இருந்தோலும் சசோந்த வடீோே அல்லது 
உச்ச வடீ்டில் இருந்தோல் பிரச்சிமனேள் இருக்ேோது. சபண்ேளோல் பிரச்சிமன 
உண்டோகும். இவரிடம் சதோடர்பு மவத்திருப்பவர்ேள் முன்ஜேோபக்ேோரர்ேளோே 
இருக்ேகூடும்.  
 

சசவ்வோய் 8 ஆம் இடத்தில் இருந்தோல் ேண் போர்மவ சேடும். ச யிலுக்கு 
சசல்ல ஜநரிடும். இரத்த சம்பந்தமோே பிரச்சிமன ஏற்படும்.ேடன் பளு 
ஏற்படும். ஆயுள் குமறயும். ஜேோபம் அதிேம் வரும். சஜேோதர்ேளின் நலம் 
சேடும். சபோருளோதோரம் அதிேம் போதிக்ேப்படும்.  
 

சசவ்வோய் 9 ஆம் இடத்தில் இருந்தோல் தந்மதயோரின் நலம் சேடும். 
தந்மதக்கும் இவருக்கும் சண்மட சச்சரவு இருந்து சேோண்ஜட இருக்கும். 9 

ஆம் இடத்தில் உள்ள சசவ்வோய்யோல் தந்மதயோரின் நலம் சேடும். 
தந்மதக்கும் இவருக்கும் சண்மட சச்சரவு இருந்து சேோண்ஜட இருக்கும். 
நற்பணிேள் சசய்யமோட்டோர். சேோடிய சசயல்ேள் சசய்ய மவப்போர். 9 ஆம் 
வடீ்டு சசவ்வோய் ஆட்சி அல்லது உச்சம் சபற்றோல் நல்ல நிமலக்கு 
உயர்த்துவோர்.  
 

சசவ்வோய் 10 ஆம் இடத்தில் இருந்தோல் ேனரே வோேனங்ேள் 
சதோழிற்சோமலயில் உயர்ந்த பதவியில் அமர மவப்போர். பதவியில் 
தமலமம இடம் ஜதடி வரும். சநருப்பு மூலமோேவும் வருமோனம் சபருகும். 
சபரிய மனிதர்ேளிடம் இருந்து சபரிய சபோறுப்புேள் ஜதடி வரும்.  
 

சசவ்வோய் 11 ஆம் இடத்தில் இருந்தோல் சபரும் பணக்ேோரோே மோற்றுவோர். 
மேிழ்ச்சி நிமறந்து இருக்கும். சபரும் சசலவு சசய்து சதோழிலில் 
முன்ஜனற்றம் ேோண மவப்போர். பணப்புழக்ேம் நன்றோே இருக்கும். மூத்த 
சஜேோதர சஜேோதரிேளிடம் சண்மட சச்சரவு ஏற்படும். 
 

சசவ்வோய் 12 ஆம் வடீ்டில் இருந்தோல் சேடுதல் அதிேம் இருக்கும். சிமற 
சசல்ல ஜநரிடும். சபண்ேள் மூலம் சபோருளோதோர இழப்பு ஏற்படும். மர்ம 
விலங்ேினோல் ஆபத்து ஏற்படும்.  

RangaRakes tamilnavarasam.com



                                                   சதன்னிந்திய மக்ேள் சசவ்வோய்ேிழமமயில் எந்த 
நல்ல ேோரியங்ேளும் சதோடங்குவது இல்மல ஆனோல் இந்தியோவின் 
வடமோநில மக்ேள் இந்த ேிழமமக்கு மங்ேளவோர் என்று சபயர் மவத்து 
நல்ல ேோரியங்ேமள சதோடங்குேிறோர்ேள் என்று தினமலர் நோளிதழில் 
படித்ஜதன். அதனோல் தோன் சசவ்வோய்மயப் பற்றி எழுதலோம் என்று 
எண்ணிஜனன் அதனுடன் நமது போடமும் சசவ்வோய் பற்றி 
வந்துசேோண்டுருப்பதோல் எழுதுேிஜறன். நமது வடீ்டில் எல்லோம் திருமண 
ேோலங்ேளில் சபண் போர்க்கும் அல்லது மோப்பிள்மள போர்க்கும் படலத்தில் 
தவறோது அடிபடும் வோர்த்மத சசவ்வோய் ஜதோஷம் இருக்ேிறதோ அல்லது 
இல்மலயோ என்றுதோன். இந்த ஜதோஷம் ஒவ்சவோரு ஜ ோதிடரிடமும் 
ஜவறுபடும். ஒருவர் ஜதோஷம் இருக்கும்போர் இன்சனோருவர் ஜதோஷம் 
இல்மல என்போர். சசவ்வோய் உச்சவடீ்டில் இருக்ேிறது அதனோல் ஜதோஷம் 
ேிமடயோது என்பர் அல்லது சசவ்வோய் நீசவடீ்டில் இருக்ேிறது அதனோல் 
ஜதோஷம் ேிமடயோது என்போர்ேள். இதமனப்பற்றி ஆரோய்வதற்ஜே பல 
வழிேள் இருக்ேிறது. நோன் சசோல்ல வந்தது. ஒன்பது ேிரேங்ேளில் நீங்ேள் 
ஜேட்டவுடன் அள்ளி வழங்குபவர் சசவ்வோய் மட்டும் தோன். ஏசனன்றோல் 
சசவ்வோய்ேிரேம் ஒரு அக்னி ேிரேம் அது மிேவும் வரீியத் தன்மம வோய்ந்த 
ேிரேம் இருக்கும். சநருப்பு உடஜன பற்றிக்சேோள்ளும் தன்மமயினோல் 
சசவ்வோய் மட்டும் உடஜன தருபவர். ஜவறு எந்த ேிரேத்திடம் ஜேட்டோலும் 
பலன் உடஜன நடக்ேோது. ஆனோல் சசவ்வோயிடம் மட்டும் ஜேட்டோல் உடஜன 
நிமறஜவறும். நீங்ேள் இதமன ஒரு ஆய்வோேஜவ எடுத்துக்சேோள்ளலோம். 
சசவ்வோயின் ேடவுளோேிய முருேனிடம் ஏஜதோ ஒரு ஜவண்டுதலுடன் 
ஜேளுங்ேள் அந்த ேோரியம் நிச்சயம் நடந்ஜதறும். உங்ேள் ஜவமல உடஜன 
நடக்ே ஜவண்டும் என்றோல் சசவ்வோய்ேிழமம பயன்படுத்துங்ேள். 
உங்ேளுக்கு சசவ்வோய்ஜதோஷம் இருந்தோல் ஒன்பது வோரம் 
சசவ்வோய்ேிழமம விரதம் இருந்து போருங்ேள். விரதத்தின் தன்மம 
சபோறுத்து ஜதோஷம் நீங்ேி நல்லது நடக்கும். சசவ்வோய் ேிழமம நோம் 
பயன்படுத்தலோம். முருேமன முழு மனதுடன் வழிபட்டு அமனத்மதயும் 
சபறுஜவோம். 
 

அங்ேோரேன் (செவ்வோய் ஜதோஷம் நிவர்த்தி அவடய)  
ஓம் வரீத்வ ோய வித்மஜஹ  

விக்ன ஹஸ்தோய தீமஹி  
தன்ஜனோ சபௌமஹ் ப்ரஜசோதயோத்  

ஓம் அங்ேோரேோய வித்மஜஹ  
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சக்திஹஸ்தோய தீமஹி  
தன்ஜனோ சபௌம்ஹ் ப்ரஜசோதயோத்  

ஓம் அங்ேோரேோய வித்மஜஹ  

சக்திஹஸ்தோய தீமஹி  
தன்ஜனோ கு ஹ் ப்ரஜசோதயோத்  

ஓம் ஜலோஹிதோங்ேோய வித்மஜஹ  

பூமிபுத்ரோய தீமஹி  
தன்ஜனோ கு ஹ் ப்ரஜசோதயோத் 
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ஓம் நமசிவோய ; குரு தட்சணோமூர்த்தியோய நமே 

 

நவேிரேங்ேள்- இரோகு 

 

இரோகு சூரியமன ஒரு முமை சுற்ைிவர  18 1/2 ஆண்டுேள் 
எடுத்துக்கேோள்ளும். இரோகுக்கு என்று கசோந்த வடீு ேிமடயோது. தோன் 
அமர்ந்த வடீ்மடஜய கசோந்த வடீோே எடுத்துக்கேோள்ளும். 
போட்டன்,மபத்தியம்,ஜபய்,விஷம்,குடல் சம்பந்தமோன ஜநோய்,பித்தம்,பிைமர 
கேடுத்தல்,விதமவமய ஜசர்தல்,குஷ்டம்,மோந்தீரிேம்,அன்னிய போமஷ 
அைிதல்,மமைந்து வோழ்தல்,விஷ பூச்சிேள்,புத்திர ஜதோஷம் ஆேியவற்ைிருக்கு 
இரோகு ேோரணம் வேிக்ேிைோர்.இரோகு தோன் அமர்ந்த இடங்ேமளஜய 
கசோந்தமோே கேோள்வதோல் அந்த வடீ்டின் அதிபதிேளின் தன்மமக்கு 
ஏற்ைவோஜர பலன் தரும். இரோகு,ஜேதுவிற்க்கு இமடயில் லக்ேினம் முதல் 
அமனத்து ேிரேங்ேளும் அேப்பட்டுக்கேோண்டோல் அதற்கு ேோல சர்ப்ப 
ஜதோஷம் என அமைக்ேப்படும். அேப்பட்ட ேிரேம் வலுவிைந்துவிடும். சதயம், 

சுவோதி, திருவோதிமர இம்மூனறு நட்சத்திரங்ேளும் இரோகு பேவோனுக்கு 
உரியது.  இவருக்கு கசோந்த வடீுேள் ேிமடயோது. உச்ச வடீு விருச்சிேம், நீச 
வடீு ரிஷபம். எந்த  நட்ச்த்திரத்தில் அல்லது வடீ்டில் அமர்ேிைோஜரோ அந்த 
அந்த பலன்ேமள வைங்குவோர்.   
                                        இரோகுமவ ஜபோல கேோடுப்பவன் இல்மல என்பது 
ஜ ோதிட பலகமோைி. சனிமய ஜபோல ரோகுவும் பலன்ேமள தருவோர். 
கவளிநோடு. கவளிபோமஷ, கவளிமனிதர்ேள், ஜவறு  மதம் சோர்ந்தவர்ேஜளோடு 
நட்பு-அதன் மூலம் நன்மம இமவேமள வைங்குவோர் இரோகு. 7-வது,  8-வது 
வடீ்டில்,இரோகு இருந்தோல் சங்ேடங்ேமள கேோடுப்போர். இரோகு சர்ப ஜதோஷம், 

ேோல சர்ப ஜதோஷம் முதலியன ஏற்படும். இரோகு பலம் கபற்று 
ஓருவர்   ோதேத்தில் இருந்தோல்- ஸ்கபகுஜலஷன்-லோட்டரி, பந்தயம் 
மூலமோே ஓரு மனிதமர ஜேோடிஸ்வரர்  ஆக்குவோர். பலமிைந்த இரோகு- 
ஏமோற்றுதல், கபோய் கசோல்லுதல், ேள்ள வைியில் நடத்தல் 
ஆேியமவேளுக்கு  ேோரணங்ேளோே அமமயும். அரசோங்ேத்தில் பதவி-புேழ் 
கபறுவதற்கு, எதிரிேள் அஞ்சி  நடப்பதற்க்கு இரோகு பலஜம ேோரணம். இரோகு 
லக்ன ஜேந்திரம் அல்லது திரிஜேோண ஸ்தோனமோன 5,9 ல் இருந்தோல் சிைப்பு 
பலன்ேள்  தருவோர். 6,12 ல் இருந்தோலும் கவற்ைி ேிமடக்கும்.  
                                        சோயோ ேிரேம் என்று அமைக்ேப்படும் ரோகு, போற்ேடல் 
ேமடயப்பட்டு அமுதம் எடுத்து அமரர்ேளுக்கு பமடக்ேப்பட்ட ஜபோது 
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ஜதவனோே உருமோைி சூரியனுக்கும் மதியவனுக்கும் இமடஜய அமர்ந்து 
அமுதம் உண்ண ஆரம்பித்தோன். ஜமோேினி உருவில் அமுதம் பரிமோைி வந்த 
திருமோலிடம் சூரியனும் மதியவனும் ரோகுமவக் ேோட்டிக் கேோடுக்ேஜவ தன் 
சக்ேரம் கேோண்டு ரோகுவின் தமலமய சீவினோர் திருமோல். அமுதம் 
உண்டதோல் சோேோத் தன்மமமயப் கபற்ை ரோகு உடல் ஜவறு தமல ஜவைோேி 
விழுந்தோன். போம்பின் உடமலப் கபற்று விஷ்ணுவின் அருள் ஜவண்டி தவம் 
இயற்ைி ேிரே நிமலமய அமடந்தோன். அரசோங்ேத்தில் பதவி, புேழ் 
இவற்மைப் கபை ரோகுவின் அருள் ஜவண்டும்.  ோதேத்தில் ரோகு பலம் 
கபோருந்தி இருந்தோல் நல்ல முன்ஜனற்ைம் ஏற்படும். ஸ்கபகுஜலஷன், 

சூதோட்டம் என்ை இவற்ைிற்கேல்லோம் அதிபதி ரோகுஜவ. மிஜலச்சருக்கு 
அதிபதி. ேலப்பு இனத்திற்கு வைி வகுப்பவன். கவளிநோட்டுக் ேலப்புக்கு 
அதிபதி. கதன்ஜமற்கு திமசக்கு அதிபதி ரோகு. திருநோஜேஸ்வரம் ரோகுவிற்கு 
உரிய தலம். பசு ரோகுவின் அதி ஜதவமத, போம்பு பிரத்யதி ஜதவமத. 
ஜேோஜமதேம் ரோகுவிற்கு உரிய ரத்தினம். ரோகு பேவோமன வைிபட ஏற்ை 
தலம் திருநோஜேஸ்வரம். இங்கு கசன்று மந்தோர மலர் மோமலயிட்டு, ேருப்பு 
ஆமடதோனம் கசய்து உளுந்தினோல் கசய்த பலேோரத்மத ரோகு பேவோனுக்கு 
நிஜவதிக்ே ஜவண்டும். இதனோல் ரோகுஜதோஷம் நீங்கும். 
 

திருநோஜேசுவரம் நோேநோதசுவோமி ஜேோயில்  

 சம்பந்தர், அப்பர், சுந்தரர் மூவரதும் போடல் கபற்ை சிவோலயமோகும். இது 
தஞ்மச மோவட்டத்தில் கும்பஜேோணத்தில் இருந்து கதன்ேிைக்ேில் 
ேோமரக்ேோல் கசல்லும் கநடுஞ்சோமலயில் 6 ேி.மி. கதோமலவில் 
திருநோஜேஸ்வரம் தலம் அமமந்துள்ளது. ஜேோயிலின் சிைப்பு ஜசக்ேிைோர் 
திருப்பணி கசய்த தலம்.திருநோஜேஸ்வரம் நவக்ேிரேத் தலங்ேளில் ரோகு 
பேவோனுக்குரிய விஜசட தலம் என்ை கபருமமயும் உமடயதோகும். போதோள 
ஜலோேத்திலிருந்து நோேரோ ன் வந்து இங்குள்ள சிவகபருமோமன 
வைிபட்டதோல் இக் ஜேோயிலின் மூலவர் நோேநோதசுவோமி 
என்ைமைக்ேப்படுேின்ைோர். சிைந்த சிவபக்த ேிரேமோேிய இரோகு சில 
இடங்ேளில் ஜமனமம கபற்று விளங்ேிய ஜபோதிலும் நோேநோதசுவோமி 
ஜேோயிலின் இரண்டோவது பிரேோரம் கதன் ஜமற்கு மூமலயில் நோேவல்லி, 
நோக்ேன்னி ஆேிய தன் இரு ஜதவிமோருடன் மங்ேள ரோகுவோே 
தனிக்ஜேோயிலில் அமர்ந்து ேோட்சி அளிக்ேின்ைோர். இவருக்குேந்த நிைம் நீலம் 
என்பதோல் அணிேின்ை ஆமட மட்டுமல்ல, இவருக்குச் கசய்ேின்ை 
போலோபிஜஷேத்தின்ஜபோது தமல மீது ஊற்றும் போல் தமலயிலிருந்து 
வைிந்து உடல் மீது வரும் ஜபோது போலின் நிைமும் நீலமோேி விடுேின்ை 
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அதிசயத்மதப் போர்க்ேலோம். இவருக்கு உேந்த மலர் மந்தோமர. 1986ஆம் 
ஆண்டு பிப்ரவரி மோதம் 16ஆம் நோள் ரோகு பேவோனின் மீது ஐந்தமர அடி 
நீளமுள்ள நோேமோனது தனது சட்மடமய மோமலயோே இரோகு பேவோனுக்க் 
அணிவித்து இவரது கபருமமமய உலேிற்கு உணர்த்தியது. அமத எடுத்து 
பத்திரப் படுத்திக் ேண்ணோடிப் ஜபமைக்குள் மவத்திருக்ேின்ைனர். 
இமைவமனத் தரிசிக்ே வரும் பக்தர்ேள் போர்மவக்குக் ேோட்சிப் கபோருளோே 
மவக்ேப் பட்டிருக்ேின்ைது. ரோகுவின் பிைப்பு வரலோறும் ேிரேச்சிைப்பும் சுமவ 
நிரம்பியமவ. ரோ வம்சத்து மன்னன் ஒருவனுக்கும் அசுரகுலப் 
கபண்கணோருத்திக்கும் மேனோேப் பிைந்தவன் ரோகு. ஜதவர்ேளும் அசுரர்ேளும் 
போற்ேடமலக் ேமடயும்ஜபோது அசுரனோேிய ரோகு உருமோைி ஜதவர்ேள் 
வரிமசயில் ஜசர்ந்து மேோவிஷ்ணுவிடமிருந்து அமிர்தத்மதப் கபற்று உண்டு 
விட்டோன். உண்மம அைிந்த மேோவிட்ணு மேயிலிருந்த அேப்மபயோல் 
அவனது மண்மடயில் அடிக்ே தமல ஜவறு உடல் ஜவைோேி விழுந்தோன். 
ஆனோலும் அமிர்தம் உண்ட மேிமமயோல் அவன் தமலப்பகுதியில் உயிர் 
இருந்தது. ரோகுவும் தவறுக்கு வருந்தி இமைவமன ஜவண்டி நிற்ே. 
இமைவன் போம்பின் உடமல அவனுக்குக் கேோடுத்து அவமன ஒரு நிைல் 
ேிரேமோேவும் ஆக்ேினோர். 
 

அருள்மிகு நோஜேஸ்வரர் திருக்ஜேோயில்  

மூலவர்.நோஜேஸ்வரர், நோேநோதர்  

உற்சவர்  

அம்மன்/தோயோர்:பிமையணி வோனுதலோள் (ேிரிகு ோம்பிமே தனி சன்னதி)  
தல விருட்சம்:கசண்பேம்  

தீர்த்தம்:சூரியதீர்த்தம்  

ஆேமம்/பூம   

பைமம:1000-2000 வருடங்ேளுக்கு முன்  

புரோண கபயர்:திருநோஜேச்சுரம்  

ஊர்:திருநோஜேஸ்வரம்  

மோவட்டம்:தஞ்சோவூர்  

மோநிலம்:தமிழ்நோடு  

போடியவர்ேள்: சுந்தரர்   

ஜதவோரப்பதிேம்  

அமரவிரி ஜேோவணத்ஜதோடு அரவோர்த்கதோரு நோன்மமைநூல் உமரகபரு  

ேவ்வுமரத்தன்று உேந்தருள் கசய்தகதன்ஜன வமரதரு மோமணியும்  

வமரச்சந்த ேிஜலோடும் உந்தித் திமரகபோரு தண்பைனத் திருநோஜேச் 
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சரத்தோஜன. -சுந்தரர்  

 

                        ஜதவோரப்போடல் கபற்ை ேோவிரி கதன்ேமரத்தலங்ேளில் இது 29 

வது தலம். மேோசிவரோத்திரி, மோர்ேைி திருவோதிமர, பங்குனிஉத்திரம், 

திருக்ேோர்த்திமே. ேோர்த்திமேயில் பிரம்ஜமோற்ஸவம், ரோகு கபயர்ச்சி. ஞோயிறு 
ஜதோறும் மோமல 4.30-6 மணி ரோகு ேோலத்தில் ரோகு பேவோனுக்கு சிைப்பு 
பூம , போலபிஜஷேம் நடக்கும். இது தவிர பக்தர்ேள் ஜவண்டுதல் 
பூம ேளும் நடக்ேிைது.  
இங்கு மூலவர் நோஜேஸ்வரர் சுயம்புமூர்த்தியோே அருள்போலிக்ேிைோர். 
இத்தலத்தில் ரோகு பேவோனுக்கு போலபிஜஷேம் கசய்யும்ஜபோது , போல் நீல 
நிைத்தில் மோறுேிைது. இக்ஜேோயிலில் ஒஜர சன்னதியில் ேிரிகு ோம்பிமே, 

லட்சுமி, சரஸ்வதி ஆேிய முத்ஜதவியரும் ேோட்சி தருேின்ைனர். கபோதுவோே 
ரோகு மனித தமல, நோே உடலுடன்தோன் ேோட்சி தருவோர். ஆனோல், 

இக்ஜேோயிலில் மனித வடிவில் ேோட்சி தருேிைோர். ேோமல 6 மணி முதல் 
12.45 மணி வமர, மோமல 4 மணி முதல் இரவு 8.30 மணி வமர 
திைந்திருக்கும்.  
அருள்மிகு நோஜேஸ்வரர் திருக்ஜேோயில் , திருநோஜேஸ்வரம் - 612 204. 

தஞ்சோவூர் மோவட்டம். 
பிரதோன வோயில் ேிைக்கு ஜேோபுரம் - ஐந்து நிமலேமளயுமடயது. நிருத்த 
ேணபதி, நந்தி, சூரியதீர்த்தம் உள்ளன. நூற்றுக்ேோல் மண்டபம் 
சூரியதீர்த்த்தின் ேமரயில் மழுப்கபோறுத்த விநோயேர் சந்நிதி, இரண்டோம் 
பிரேோரத்தில் நோேரோ ோ உருவமுள்ளது. ஜசக்ேிைோர் திருப்பணி கசய்த 
மண்டபமுள்ளது. ஜசக்ேிைோர் அவர் தோயோர், தம்பி உருவங்ேள் உள்ளன. 
இத்தலத்திற்கு மிகு அருேில் ஒப்பிலியப்பன் திருக்ஜேோயில் உள்ளது. 
 

ரோகு குட்டித்தேவல்: அதிஜதவமத - பசு 

 பிரத்யதி ஜதவமத - நோேம்  

நிைம் - ேருமம  

வோேனம் - சிம்மம்  

தோனியம் - உளுந்து  

மலர் - மந்தோமர  

ரத்தினம் - ஜேோஜமதேம்  

வஸ்திரம் - நீலம்  

மநஜவத்யம் - உளுந்துப்கபோடி சோதம்  

நட்புவடீு - மிதுனம், ேன்னி, துலோம்  

பமேவடீு - ேடேம், சிம்மம்  
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ரோசியில் தங்கும் ேோலம் - 1 1/2 வருடம்  

திருமணத்தமட, குைந்மத போக்ேியம், ேல்வியில் சிைந்து விளங்ே 
இமைவமன பிரோர்த்திக்ேலோம்.  
 

இத்தலம் ரோகு ஜதோஷ பரிேோர தலமோே இருக்ேிைது. நோேஜதோஷம் 
உள்ளவர்ேள் இவருக்கு போலபிஜஷேம் கசய்து ஜவண்டிக் கேோள்ேிைோர்ேள். 
இதனோல் ஜதோஷ நிவர்த்தியோவதோே நம்பிக்மே இருக்ேிைது. சுவோமி, 
அம்போளுக்கு அபிஜஷேம் கசய்தும், வஸ்திரம் அணிவித்தும் ஜநர்த்திக்ேடன் 
நிமைஜவற்ைலோம். 
முத்ஜதவியர் தரிசனம்: அம்போள் பிமையணியம்போள் தனிச்சன்னதியில் 
இருக்ேிைோள். இவள் தவிர, இக்ஜேோயிலில் ஒஜர சன்னதியில் 
ேிரிகு ோம்பிமே, லட்சுமி, சரஸ்வதி ஆேிய முத்ஜதவியரும் ேோட்சி 
தருேின்ைனர். பிருங்ேி முனிவருக்ேோே இங்கு முத்ஜதவியரும் ேோட்சி 
தந்தனர். இதன் அடிப்பமடயில் இச்சன்னதியில் முத்ஜதவியரும் ேோட்சி 
தருேின்ைனர். மோர்ேைியில் இந்த மூன்று அம்பிமேக்கும் புனுகு 
சோத்துேின்ைனர். அப்ஜபோது 45 நோட்ேள் இந்த அம்பிமேயமர தரிசிக்ே 
முடியோது. இந்நோட்ேளில் அம்பிமேயின் சன்னதி முன்புள்ள 
திமரச்சீமலக்ஜே பூம  நடக்ேிைது. மத ேமடசி கவள்ளியன்று இவரது 
சன்னதி முன்மண்டபத்தில் அன்னம், ேோய்ேைி, பைங்ேள் ஜபோன்ைவற்மை 
பமடக்ேின்ைனர். இவளது சன்னதியில் போலசோஸ்தோ, சங்ேநிதி மற்றும் 
பதுமநிதியும் இருக்ேின்ைனர். இங்கு முத்ஜதவியமர வணங்ேி, இவர்ேமள 
வைிபட குடும்பத்தில் ஐஸ்வர்யம் உண்டோகும் என்பது நம்பிக்மே. 
ரோகு வரலோறு: ரோகு பேவோன், சுசீல முனிவரோல் தனக்கு ஏற்பட்ட சோபம் 
நீங்ே இத்தலத்து இமைவமன வைிபட்டோர். எனஜவ இத்தலத்து இமைவன் 
"நோேநோதர்' எனப் கபயர் கபற்ைோர். அன்று முதல் இது ரோகு ஜதோஷ நிவர்த்தி 
தலமோே விளங்குேிைது. சிைந்த சிவபக்த ேிரேமோேிய ரோகு, ரோஜமஸ்வரம் 
மற்றும் ேோளஹஸ்தி ஆேிய இடங்ேளில் ஜமன்மம கபற்று விளங்குேிைது. 
இருந்த ஜபோதிலும் இத்தலத்தில் ரோகுபேவோன் தனது மமனவிேளோன 
சிம்ஹி, சித்ரஜலேோவுடன் மங்ேள ரோகுவோே தம்மம வைிபடுஜவோருக்கு பல 
நலன்ேமளயும் அருளும் தருவது சிைப்பு.  நோேத்திற்கு சிவன் அருள் கசய்த 
தலகமன்பதோல், நவக்ேிரேங்ேளில் ஒருவரோன ரோகு, இத்தலத்தில் சிவமன 
வைிபட ஜதவியருடன் வந்தோர். தினமும் சிவதரிசனம் கபை ஜவண்டி 
இங்ஜேஜய மமனவியருடன் தங்ேி விட்டோர். பிற்ேோலத்தில், ரோகுவுக்கு இங்கு 
தனிச்சன்னதி எழுப்பப்பட்டது. இவருடன் நோேவல்லி, நோேேன்னி என்ை 
மமனவியமரயும் ஜசர்த்து பிரதிஷ்மட கசய்யப்பட்டது. இவர் 
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அனுக்ேிரஹம் புரியும் "மங்ேள ரோகு'வோே அருளுவது விஜசஷம். கபோதுவோே 
ரோகு மனித தமல, நோே உடலுடன்தோன் ேோட்சி தருவோர். ஆனோல், 

இக்ஜேோயிலில் மனித வடிவில் ேோட்சி தருேிைோர். ரோகுமவ, இந்த 
ஜேோலத்தில் ேோண்பது அபூர்வம். ேிரேங்ேளில் ரோகு பேவோன் 
ஜயோேேோரேனோவோர். இவமர வணங்ேிட ஜயோேம், பதவி, கதோைில், வளமோன 
வோழ்வு, எதிர்ப்புேமள சமோளிக்கும் திைன், வறுமம, ஜநோய் நீக்ேம், ேடன், 

கவளிநோட்டு பயண ஜயோேம் ஆேியவற்மை அருள்வோர். 
ஜதோஷ பரிேோரம்: இத்தலம் ரோகு ஜதோஷ பரிேோர தலமோே இருக்ேிைது. 
நோேஜதோஷம் உள்ளவர்ேள் இவருக்கு போலபிஜஷேம் கசய்து ஜவண்டிக் 
கேோள்ேிைோர்ேள். இதனோல் ஜதோஷ நிவர்த்தியோவதோே நம்பிக்மே இருக்ேிைது. 
போலபிஜஷேத்தின்ஜபோது, போல் நீல நிைத்தில் மோறுவது ேலியுேத்திலும் நோம் 
ேோணும் அதிசயம். தினமும் ேோமல 9.30, 11.30, மோமல 5.30 மணி மற்றும் 
ரோகு ேோலங்ேளில் இவருக்கு போலபிஜஷேம் கசய்யப்படுேிைது. ரோகு பேவோன், 

இத்தலத்தில் சிவரோத்திரியின் ஜபோது சிவமன வைிபட்டு அருள்கபற்ைோரோம். 
இதன் அடிப்பமடயில் தற்ஜபோதும் சிவரோத்திரியின் ஜபோது, இரண்டு ேோல 
பூம மய ரோகுஜவ கசய்வதோே ஐதீேம். சிவரோத்திரி மற்றும் ரோகு 
கபயர்ச்சியின்ஜபோது மட்டும் ரோகு பேவோன் உற்சவர் வதீியுலோ கசல்ேிைோர். 
ரோகு கபயர்ச்சி விஜசஷ பூம : ரோகுகபயர்ச்சியின் ஜபோது  பரிேோர பூம  
கசய்து கேோள்ளலோம். 
 

சிைப்பம்சம்: ேிரிகு ோம்பிமே சன்னதியில் விநோயேரும், அருேில் 
ரோகுபேவோன், "ஜயோேரோகு' என்ை கபயரிலும் இருக்ேின்ைனர். எனஜவ, இவர் 
இப்கபயரில் அமைக்ேப்படுேிைோர். ஜேதுவிற்கு அதிபதி விநோயேர். இந்த 
விநோயேமரயும், ஜயோே ரோகுமவயும் வணங்ேினோல் ரோகு,ஜேது ஜதோஷம் 
நிவர்த்தியோவதோே நம்பிக்மே. 
தல வரலோறு:சிவகபருமோமன மட்டுஜம வணங்ேி வந்தோர் பிருங்ேி முனிவர். 
இதனோல் ஜேோபம் கேோண்ட போர்வதி சிவனிடம் அர்த்தநோரீஸ்வர வடிவம் 
ஜவண்டி ேடும் தவம் புரிந்தோள். போர்வதியின் தவத்திற்கு மேிழ்ந்த 
இமைவன், அவளுக்கு தன் உடலில் போதி கேோடுத்து உமமகயோருவரோனோர். 
அர்த்தநோரீஸ்வர வடிவம் உலேின் பல பகுதிேளில் அமமய ஜவண்டும் என 
ஜவண்டினோள். அதன்படி இத்தலத்தில் அர்த்தநோரீஸ்வர வடிவில் சிவ 
போர்வதி ேோட்சியளிக்ேின்ைனர். மூலவர் நோஜேஸ்வரர் சுயம்புமூர்த்தியோே 
அருள்போலிக்ேிைோர். அம்மன் பிமையணி வோனுதலோள். சுசீலர் என்ை 
முனிவரின் மேன் சுேர்மன். ஒருசமயம் அவன் வனத்தின் வைிஜய கசன்று 
கேோண்டிருந்தஜபோது, நோே அரசனோன தக்ேேன் என்ை போம்பு தீண்டியது. 
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இமதயைிந்த முனிவர் ஜேோபம் கேோண்டோர். தன் மேமன தீண்டிய தக்ேேன் 
மோனிடனோே பிைக்கும்படி சபித்துவிட்டோர். சோபவிஜமோசனம் கபை, தக்ேேன் 
ேோசிப முனிவரிடம் ஆஜலோசமன ஜேட்டோன். "பூஜலோேத்தில் லிங்ே 
பிரதிஷ்மட கசய்து, சிவபூம  கசய்து வைிபட்டோல் சோபம் நீங்கும்' என்ைோர் 
அவர். அதன்படி பூமிக்கு வந்த தக்ேேன், சிவலிங்ே பூம  கசய்தோன். சிவன் 
அவனுக்கு ேோட்சி தந்து சோபவிஜமோசனம் கேோடுத்தோர். இவஜர இத்தலத்தில் 
அருளுேிைோர். நோேமோேிய தக்ேேனுக்கு அருளியதோல் இவர், "நோேநோதர்' என 
கபயர் கபற்ைோர். 
 

அதிசயத்தின் அடிப்பமடயில்: இங்கு சிவன் சுயம்பு மூர்த்தியோே 
அருள்போலிக்ேிைோர். இத்தலத்தில் ரோகு பேவோனுக்கு போலபிஜஷேம் 
கசய்யும்ஜபோது , போல் நீல நிைத்தில் மோறுேிைது.   
நிைம்-ேருப்பு  

மலர்-மந்தோமர  

வோேனம்-ஆடு  

ஆட்சி-இல்மல  

உச்சம்-விருச்சேம்  

நீசம்-ரிஷபம்  

நட்சத்திரங்ேள்-திருவோதிமர,சுவோதி,சதயம்  

போல்-கபண்  

ஜேோசோர ேோலம்-1 1/2 வருடம்  

நட்பு-சனி,சுக்ேிரன்  

பமே-சூரியன்,சந்திரன்,கசவ்வோய்  

சமம்-புதன்,குரு  

உஜலோேம்-ேருங்ேல்  

 

ரோகு 1 ஆம் வடீ்டில்  இருந்தோல் உடல் நிமல நன்ைோே இருக்ேோது. ேோம 
உணர்வு அதிேமோே இருக்கும். ேீழ்தரமோன எண்ணங்ேள் இருக்கும். 
துமணவி மூலம் பிரச்சிமன இருக்கும். துமணவியோர் உடல்நிமல 
போதிக்ேப்படும். முேம் ஒழுங்ேோே இருக்ேோது. பற்ேள் இமடகவளி விட்டு 
இருக்கும். மனஜநோய் தோக்ேி அவதிப்படலோம்.  
 

ரோகு 2 ஆம் வடீ்டில்  இருந்தோல் கபோய் ஜபச்சு ஜபசுவோர். தனபோக்ேியம் 
குமையும். புத்திர ஜதோஷத்மத ஏற்படுத்துவோர். குடும்ப உறுப்பினர்ேளில் 
கபண்ேள் அதிேமோே இருக்ேலோம். குடும்பத்தில் அடிக்ேடி சண்மட 
சச்சரவுேள் இருக்கும். உணவு பைக்ே விஷயத்தில் முமையோன வமேயில் 
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பின்பற்ை ஜவண்டும் இல்மலகயன்ைோல் உணவு விஷமோகும். 
விவோதங்ேமளத் தவிர்ப்பது நன்மம தரும்.  
 

ரோகு 3 ஆம் வடீ்டில்  இருந்தோல் சிைந்த மதரியசோலியோே இருப்போர்ேள். 
இமளய சஜேோதர சஜேோதரிேள் இருக்ேமோட்டோர்ேள். அப்படிஜய இருந்தோல் 
சண்மட சச்சரவு இருக்கும். நல்ல தீர்ே ஆயுள் இருக்கும். வியோபோரத்தில் 
ஈடுபட்டு கவற்ைி கபறுவோர். கவளிகதோடர்புேள் நன்ைோே இருக்கும்.  
 

ரோகு 4 ஆம் வடீ்டில்  இருந்தோல் தோய் நலம் கேடும். வடீ்டிற்க்குள் அடிக்ேடி 
போம்பு வரும். வடீ்டில் அமமதி இருக்ேோது. குடும்ப வோழ்க்மேயில் நிம்மதி 
இருக்ேோது. தோய்வைி உைவினர்ேள் பமே இருக்கும். குடும்ப ஜதமவக்ேோன 
கசலவு அதிேரிக்கும். வோேன விஷயத்தில் ேவனமோே இருக்ே ஜவண்டும்.  
 

ரோகு 5 ஆம் வடீ்டில்  இருந்தோல் புத்திர ஜதோஷம் ஏற்படும். கபண்ேளோே 
இருந்தோல் ேர்ப்பப் மபயில் ேிருமி இருக்கும். புத்தி கூர்மம குமைவோே 
இருக்கும். குைந்மத போக்ேியம் இருந்தோலும் கபற்ஜைோருக்கும் 
குைந்மதேளுக்கும் நல்ல உைவு இருக்ேோது.ஐந்தோம் வடீு கலட்சுமி ேோரமோன 
வடீு சில ஜநரங்ேளில் திடீர் பணவரவுேள் வரும். தன்னலம் ேருதோமல் 
இருப்போர்ேள்.  
 

ரோகு 6 ஆம் வடீ்டில்  இருந்தோல் எதிரிேமள கவல்வோர் தந்திர வைிேளில் 
கவற்ைிக்கேோள்வோர். இளம் வயதில் வறுமமயில் வோடுவோர். ேடன் 
வோங்குவோர். ஜநோய் தரும் இடமோே இருப்பதோல் உடம்பில் புண் ஏற்படும். 
உடம்பு வலி ஏற்படும். தோய்வைி உைவினர் பமே ஏற்படும். கதோைில் 
வளர்ச்சியில் புதிய யுக்தி பயன்படுத்தி முன்ஜனற்ைமும் தோரோள பணவரவும் 
இருக்கும்.  
 

ரோகு 7 ஆம் வடீ்டில்  இருந்தோல் ேளத்திரஜதோஷத்மத ஏற்படுத்தும். பல 
கபண்ேள் கதோடர்பு ஏற்படும் சிற்ைின்பத்தில் ஈடுபோடு அதிேம் ஏற்படும் 
துமணவரின் நலம் கேடும். துமணவர்ேளோல் திருமண வோழ்வில் 
பிரச்சிமன ஏற்படும். இவர்ேளிடம் கதோடர்பு மவத்திருப்பவர்ேள் இவமர 
ஏமோற்றுவோர்ேள். திருமணம் நமடகபைோதவர்ேளோே இருந்தோல் 
திருமணத்தமட ஏற்படுத்தும் திருமணம் நமடகபற்ைவர்ேளுக்கு வணீ் 
குைப்பங்ேமள ஏற்படுத்துவோர். அதனோல் பிரிவிமன ஏற்படும். கூட்டு 
வியோபோரத்தில் அதிே ேவனம் கசலுத்தஜவண்டும் இல்மலகயன்ைோல் 
சுருட்டிக்கேோண்டு ஓடிவிடுவோர்ேள்.  
 

RangaRakes tamilnavarasam.com



ரோகு 8 ஆம் வடீ்டில்  இருந்தோல் உடம்பில் ஜநோய் ஏற்படுத்துவோர். 
நண்பர்ேளிடம் ஜதமவயற்ை விவோதம் தவிர்ேவும். கசல்வ நிமல ஒஜர 
மோதிரியோே இருக்ேோது. துமணவரிடம் சண்மட சச்சரவு ஏற்படும். விபத்து 
ஏற்படும். தகுதிக்கு மீைிய பணம் கேோடுக்ேல் வோங்ேல் மற்றும் வோக்குறுதி 
தருவது கூடோது. பணவசதி அவ்வளவு சிைப்போே இருக்ேோது. இைக்கும் 
தறுவோயில் படுத்த படுக்மேயோே இைக்ே ஜநரிடும். உடலில் புண் ஏற்படும். 
போதுேோப்பு குமைவோன இடத்தில் தங்ேோதீர்ேள். குடும்பத்தில் 
இருப்பவர்ேளுடன் அனுசரித்து கசல்வது நல்லது.  
 

ரோகு 9 ஆம் வடீ்டில்  இருந்தோல் ேடுமமயோன பித்ரு ஜதோஷம் ஏற்படும். 
எடுத்த அமனத்து ேோரியங்ேளும் தமட ஏற்படும். கபரியவர்ேளின் சோபங்ேள் 
இருக்கும். தந்மத நலம் போதிக்ேப்படும். உயர்ேல்வி படிக்ே இயலோது. 
ஆன்மீே ரீதியில் புண்ணிய ேோரியங்ேள் கசய்வோர்ேள். கசோத்துக்ேள் 
வோங்கும் ஜபோது ேவனம் ஜதமவ.  
 

ரோகு 10 ஆம் வடீ்டில்  இருந்தோல் நல்ல கதோைில் வோய்ப்பு அமமயும். 
வருமோனம் நன்ைோே இருக்கும். அன்னியர் மூலம் கதோைில் அமமயும். 
ஆன்மீே விஷயத்தில் நோட்டம் அதிேமோகும். கதோைில் சோர்ந்த வமேயில் 
சந்திக்கும் குறுக்ேீடுேமளச் சரி கசய்ய ேடின முயற்சி ஜதமவப்படும். 
ேமலதுமையில் நுமைந்து சோதிக்ேலோம். கதோைில் வியோபோரம் 
திருப்திேரமோே நடக்கும்.  
 

ரோகு 11 ஆம் வடீ்டில்  இருந்தோல் நல்ல கசல்வ வளம் வரும். 
வருமோனத்தில் குமைவு இருக்ேோது. மூத்த சஜேோதர சஜேோதரிேளிடம் பமே 
இருக்கும். சமூேத்தில் மதிப்பும் மரியோமதயும் கூடும். ஆன்மீே பயணம் 
கசல்ல ஜநரிடலோம். கபோருளோதோரத்தில் நல்ல உயர்மவத் தருவோர். புதிய 
புதிய கதோைில்ேள் ஆரம்பித்துக்கேோண்ஜட இருப்போர்ேள்.  
 

ரோகு 12 ஆம் வடீ்டில்  இருந்தோல் கசலவு அதிேமோே இருக்கும். ேடுமமயோே 
உமைத்தோலும் வருமோனம் அதிேமோே இருக்ேோது. முழுமமயோன நித்திமர 
சுேம் இருக்ேோது. புத்திர ஜதோஷத்மத ஏற்படுத்துவோர். பிள்மளேளோல் கசலவு 
ஏற்படும். போதங்ேளில் பிரச்சிமன ஏற்படும். எதிர்போரோத கசலவுேள் வரலோம். 
கவளி நோட்டு ஜவமல வோய்ப்புேள் ேிமடக்கும். 
 

ரோகு (நோேஜதோஷத்திலிருந்து நிவிர்த்தி அடடய) 
ஓம் சிரரூபோய வித்மஜஹ  

அமிருஜதசோய தீமஹி  
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தன்ஜனோ ரோஹுஹ் ப்ரஜசோதயோத்  

ஓம் நேத்வ ோய வித்மஜஹ  

பத்மஹஸ்தோய தீமஹி  
தன்ஜனோ ரோஹுஹ் ப்ரஜசோதயோத்  

ஓம் நீலவர்ணோய வித்மஜஹ  

சிம்ஹிஜேசோய தீமஹி  
தன்ஜனோ ரோஹுஹ் ப்ரஜசோதயோத்  

ஓம் மபடினசோய வித்மஜஹ  

சர்மதரோய தீமஹி  
தன்ஜனோ ரோஹுஹ் ப்ரஜசோதயோத் 
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ஓம் நமசிவோய ; குரு தட்சணோமூர்த்தியோய நமே 

 

நவேிரேங்ேள்- குரு 

 

சூரியனுக்கு சுமோர் 48,00,00,030 KM தூரத்திற்க்கு அப்போல் இருந்த சூரியமன 
சுற்றி வருேிறது இது தன்மனத்தோஜன 9 மணி 55 நிமிடங்ேளில் சுற்றுேிறது. 
குரு புத்திரேோரன் என அமைக்ேப்படுேிறது. மந்திரம், ஞோபேசக்தி, ஜவதமந்திர 
சோஸ்திர அறிவு,யோமன,குதிமர ஜபோன்ற வோேன அந்தஸ்த்து,பணம்,பிரோமண 
உபசோரம் இது அமனத்திற்க்கும் ேோரேன் ஆேிறோர். குரு போர்மவ ஜேோடி 
புண்ணியம். இவரின் போர்மவயோல் அமனத்து ஜதோஷமும் நீங்கும்.ஆனோல் 
குரு அமர்ந்த இடம் கேட்டுவிடும். நவக்ேிரேங்ேளின் குருவோே விளங்குபவர் 
வியோைபேவோன். குரு ஜதோஷங்ேள் விலேிட ஆலங்குடி கசன்று 
வைிபடலோம். 24 கநய் தீபங்ேள் ஏற்றி 24 முமற கமௌன வலம் 
வரஜவண்டும். குரு பேவோனுக்கு வியோைக்ேிைமமயில் அபிஜஷேம் 
கசய்வித்து மஞ்சள்நிற வஸ்திரம் கவண்முல்மல ஆேியவற்றோல் 
அலங்ேோரம் கசய்து எலுமிச்சம் பைம் அன்னம் நிஜவதிக்ே ஜவண்டும். 
குருவருள் திருவருள் என்போர்ேள். குருபேவோன் என்று சிறப்பித்து 
கூறப்படும்  குருபோர்க்ே ஜேோடி நன்மம. குருபோர்மவ அதோவது வியோை 
ஜநோக்ேம் வந்தோல் திருமணம்  மற்றும் சுபேோரியங்ேள் கசய்யலோம் என்ற 
வைக்ேம் உள்ளது.  
                                   சுபேிரே வரிமசயில்  முதன்மமயோே ஜபசபடும் 
குருபேவோன் ஆட்சி வடீுேள் மீனம், தனுசு. உச்ச வடீு ேடேம், நீச  வடீு 
மேரம். குருபேவோன் ஆட்சி அல்லது உச்சம் கபற்று சூரியஜனோடு இமனந்நு 
6,8,12 வது இடங்ேளில்  மமறவு கபறோமல் அமமந்தோல் ரோ ஜயோேம். 
ஜேோடிஸ்வர ஜயோேம் அமமயும். ஜமமதேமளயும்ழூ  ஞோனிேமளயும் 
உருவோக்குவது குருபேவோன். பிரேஸ்பதி என்று குருேிரேத்மத 
அமைப்போர்ேள்  இதன் கபோருள் ஞோனத்தமலவன் என்பதோகும். 
விஜவேத்மதயும், அந்தஸ்மதயும், ஆற்றமலயும், புத்திர போக்ேியத்மதயும் 
வோரி  வைங்குவோர். பஞ்ச பூதங்ேளில் ஆேோயம் குருபேவோன். ேன்னி 
லக்னமோே அமமந்து, குரு 3ல்  அமர்ந்து போவேிரேங்ேள் போர்த்தோஜலோ- 
ஜசர்ந்தோஜலோ இரண்டு மமனவிேள் அமமயும். குருபேவோன்  ோதேங்ேளில் 
சிறப்போே அமமந்தோல் நல்ல குடும்பம், நல்ல 
ேணவன்,மமனவி,  கசல்வகசைிப்பு அமனத்தும் ஏற்படும். அதிர்ஷ்ட 
வோய்ப்புேமள கபறலோம். கதய்வ அருள்  ேிமடக்கும். ஜ ோதிட ஞோனத்மத 
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குரு வைங்குவோர். அறிவு வோயந்த குைந்மதேமள கபறுவதும்  குருபேவோன் 
அருள்தோன். பிரஹஸ்பதி, வியோைன், பதீோம்பர், கபோன்னன் ஆேிய 
கபயர்ேளோல் அமைக்ேப்படும் வியோைன் கதய்வேீ அறிவுக்கும், 

ஞோனத்திற்கும் அதிபதி ஆவோர். குரு போர்த்தோல் ஜேோடி நன்மம என்ற 
பைகமோைி ஒன்ஜற குருவின் கபருமமமய  விளக்ேப் ஜபோதுமோனது. 
தமலமம தோங்குவது குரு பலத்தோல் ஏற்படும். அந்தணர், பசுக்ேளுக்கு 
அதிபதி. குரு மஞ்சள் நிறத்ஜதோன். சோத்வேீன். உடலில் சமத இவர். புத்திர 
ேோரேன், தன ேோரேன் இவஜர. திருமணம் ஒருவருக்கு கசய்ய குரு பலம் , 

குரு போர்மவ அவசியம். ஒருவர் நல்லவரோ ? கேட்டவரோ? என்று குருவின் 
நிமலமய மவத்து கூறிட முடியும்.  வடக்குத் திமச குருவிற்கு உரியது. 
குருவிற்கு உரிய தலம் ஆலங்குடி. பிரம்மன் இவருக்கு அதி ஜதவமத. 
இந்திரன் பிரத்யதி ஜதவமத. புஷ்பரோேம் குருவிற்கு உேந்த ரத்தினம். 

கும்பஜேோணம் - நீடோமங்ேலம் - மன்னோர்குடி சோமலயில் கும்பஜேோணத்தில் 
இருந்து கதற்ஜே 17 ேி.மி. கதோமலவில் இத்தலம் இருக்ேிறது. நவக்ேிரே 
ஸ்தலங்ேளில் ஆலங்குடி குரு ஸ்தலமோே விளங்குேிறது. இவ்வூரின் 
அமமவிடம் 10.37° N 78.98° E ஆகும். ேடல் மட்டத்தில் இருந்து இவ்வூர் 
சரோசரியோே 79 மீட்டர் (259 அடி) உயரத்தில் இருக்ேின்றது. ஆலங்குடி 
இந்தியோவின் தமிழ்நோடு மோநிலத்தில் புதுக்ஜேோட்மட மோவட்டத்தில் 
ஆலங்குடி தோலுேோவில் அமமந்துள்ள ஒரு சட்ட மன்ற கதோகுதியோன 
ஜபரூரோட்சி. இத்கதோகுதியுடன் உள்ளடங்ேிய முக்ேியமோன சிற்றூர்ேள் 
(ேிரோமங்ேள்) சிக்ேப்பட்டி,ஜமலத்துர், ேீலோத்துர், பள்ளதுவிடுதி, ேல்லோலன்குடி, 

கேோத்தமங்ேலம் மோங்ேோடு வடேோடு ஆகும். 

அருள்மிகு ஆபத்சேோஜயஸ்வரர் திருக்ஜேோயில்  

  

மூலவர்:ஆபத்சேோஜயஸ்வரர், ேோசி ஆரண்ஜயஸ்வரர், 

உற்சவர்:கதட்சிணோமூர்த்தி  
அம்மன்/தோயோர்: ஏலவோர்குைலிதல  

விருட்சம்: பூமள என்னும் கசடி  

தீர்த்தம்:பிரமதீர்த்தம், அமிர்த புஷ்ேரணி மற்றும் உள்ள தீர்த்தங்ேள்.  
ஆேமம்/பூம  :- 
பைமம:1000-2000 வருடங்ேளுக்கு முன் 

புரோண கபயர்:இரும்பூமள, திருவிரும்பூமள 

உஜலோேம்-கபோன்  

தோனியம்-கேோண்மட ேடமல  

RangaRakes tamilnavarasam.com

http://temple.dinamalar.com/District_Temple.aspx?id=65
http://temple.dinamalar.com/District_Temple.aspx?id=65


போல்-ஆண்  

திமச ேோலம்-16 வருடங்ேள்  

ஜேோசோர ேோலம்- 1 வருடம்  

நட்பு-சூரியன்,சந்திரன்,கசவ்வோய்  

பமே-புதன்,சுக்ேிரன்  

சமம்- சனி,ரோகு,ஜேது  

உபேிரேம்-எமேண்டன்  

நட்சத்திரம்-புனர்பூசம்,விசோேம்,பூரட்டோதி 
ஊர்:ஆலங்குடி  

மோவட்டம்: தஞ்சோவூர்  

மோநிலம்: தமிழ்நோடு 

திருஞோனசம்பந்தர் ஜதவோரபதிேம்   

நச்சித் கதோழுவரீ்ேள் நமக்ேிது கசோல்லீர்  

ேச்சிப் கபோலி ேோமக்கேோடி யுடன்கூடி  

இச்சித் திரும்பூமள யிடங் கேோண்ட ஈசன்  

உச்சித் தமலயில் பலி கேோண்டு உைலூஜண. -திருஞோனசம்பந்தர்  

ஜதவோர போடல் கபற்ற ேோவிரி கதன்ேமர தலங்ேளில் இது 98வது தலம். 

தல சிறப்பு: இங்கு மூலவர் ஆபத்சேோயர் சுயம்புலிங்ேமோே 
அருள்போலிக்ேிறோர். (இத்தலத்தில் கதட்சிணோமூர்த்தி விஜசஷம் - 
குருதக்ஷிணோமூர்த்தி, ஆதலின் இமதத் கதட்சிணோமூர்த்தித் தலம் என்பர்.) 
விசுவோமித்திரர், முசுகுந்தர், வரீபத்திரர் பூசித்த தலம். அம்பிமே இத்தலத்தில் 
ஜதோன்றித் தவம் கசய்து இமறவமனத் திருமணம் புரிந்து கேோண்ட தலம். 
இப்ஜபோதும் இங்குள்ள சுந்தரர் சிமலயில் அம்மமத் தழும்புேள் இருப்பமதக் 
ேோணலோம்.  
ேோமல 6 மணி முதல் 11 மணி வமர, மோமல 4 மணி முதல் இரவு 8.30 

மணி வமர திறந்திருக்கும்.  
 

அருள்மிகு ஆபத்சேோஜயஸ்வரர் திருக்ஜேோயில், ஆலங்குடி அஞ்சல் - 612801.  

கும்பஜேோணம் வட்டம். தஞ்சோவூர் மோவட்டம். ஆலயம் ஊரின் நடுஜவ 
அைேோே, ஐந்து நிமலேள் கேோண்ட ரோ ஜேோபுரத்துடன் ேோட்சியளிக்ேின்றது. 
விஜசட மூர்த்தி அருள்மிகு குருதட்சிணோமூர்த்தி உள்பிரேோரங்ேளில் 
ேலங்ேோமல் ேோத்த விநோயேர், முருேன், லஷ்மி, நோல்வர், சூரிஜயசர், 

ஜசோஜமசர், குருஜமோஜசசுரர், ஜசோமநோதர், சப்தரிஷிநோதர், விஷ்ணு நோதர், 

பிர்ஜமசர் ஆேிய சப்தலிங்ேங்ேஜளோடு ேோசிவிசுவநோதர், விசோலோட்சி, 
அேத்தியர் முதலியவரும் உள்ளனர். ஆக்ஞோேணபதி, ஜசோமோஸ்ேந்தர், கபரிய 
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வடிஜவோடுகூடிய விநோயேர், சுப்பிரமணியர், சண்ஜடஸ்வரர், 

ேல்யோணசோஸ்தோ, சப்த மோதோக்ேள் முதலிய உற்சவமூர்த்தங்ேளும் உள்ளன. 
சபோநோதர் சந்நிதியில் திருமுமறக் ஜேோயில் உள்ளது. உற்சவ 
தக்ஷிணோமூர்த்தி, சனேோதி நோல்வருடன் ேோட்சிதருேின்றனர். சுவோமி 
மேோமண்டபத்தில் நந்தி பலிபடீம் கசப்புத் திருஜமனியுடன் உள்ளது. 
மேோமண்டப வோயிலில் துவேர போலேர்ேளும் உளர். ஆபத்சேோயர் ேிைக்கு 
ஜநோக்ேிய சந்நிதி. இத்தலத்துச் சிறப்புமடய குரு தக்ஷிணோமூர்த்தி கதற்கு 
ஜேோஷ்டத்திலுள்ளோர். ஜமற்ேில் இலிங்ஜேோற்பவரும், வடக்ேில் பிரம்மோவும், 

துர்க்மேயும் உளர். "ஞோன கூபம்' என்னும் தீர்த்தக் ேிணறு உள்ளது. 
சுக்ேிரவோர அம்மன் சந்நிதி, சனஸீ்வரர் சந்நிதி, வசந்த மண்டபம், சப்தமோதோ 
ஆலயமும் உள்ளன. இத்தலத்தின் ேிைக்ஜே "பூமளவள ஆறு' போய்ேிறது. 
ஐப்பசியில் இதன் தீர்த்தத்மதக் கேோண்டு வந்து சுவோமிக்கு அபிஜஷேம் 
கசய்ேிறோர்ேள். 

பிரோர்த்தமன: நோேஜதோஷம் நீங்ேவும், பயம், குைப்பம் நீங்ே இங்குள்ள 
விநோயேமரயும், திருமணத்தமட நீங்ேவும், ேல்வி, ஜேள்விேளில் சிறந்து 
விளங்ேவும் இங்கு பிரோர்த்தமன கசய்ேின்றனர். 
  

ஜநர்த்திக்ேடன்: பிரோர்த்தமன நிமறஜவறியதும் இமறவனுக்கு அபிஜஷேம் 
கசய்தும், புது வஸ்திரம் சோத்தியும் ஜநர்த்திக்ேடன் நிமறஜவற்றுேின்றனர். 

தலகபருமம: ஆலங்குடி ஆபத்சேோஜயஸ்வரர் ஜேோயிலில் ஒவ்கவோரு 
ஆண்டும் மோசி மோத வியோைக்ேிைமமயில் மட்டுஜம குரு பேவோனுக்கு 
சிறப்பு அபிஜஷேம் நடக்கும். ஒரு ேோலத்தில் போசிபடியோத தோலிக்ேயிமற 
கூட மோசியில் மோற்றி விடுவோர்ேளோம் கபண்ேள். குரு பலம் 
இருப்பவர்ேளுக்கு மோங்ேல்ய போக்ேியம் நீண்டேோலம் நிமலத்திருக்கும். 
அந்த குரு பேவோனுக்கு மோசியில் அபிஜஷேம் நடப்பது சிறப்பிலும் சிறப்பு. 
குரு கபயர்ச்சி நோமள விட இந்த நோள் விஜசஷ சக்தி வோய்ந்த நோளோே 
ேருதப்படுேிறது. இங்கு குருவின் ஜநரடி தரிசனம் ேிமடயோது. 
கதட்சிணோமூர்த்திஜய இங்கு குருவோய் இருந்து சனேோதி முனிவர்ேளுக்கு 
உபஜதசிக்ேிறோர். இவமரஜய குருவோே ேருதி வைிபடுேின்றனர் பக்தர்ேள். 
விசுவோமித்திரர் வைிபட்ட தலம். ஆலேோல விஷத்மத இமறவன் உண்டு 
ஜதவர்ேமளக்ேோத்தபிரோன் உள்ள தலம். இதனோல் ஆலங்குடி என்றோயிற்று 
என்பர். இதற்குச் சோன்றோேச் கசோல்லப்படும் ேோளஜமேப் புலவர் போடல் 
வருமோறு :-  
""ஆலங்குடியோமன ஆலோலம் உண்டோமன  
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ஆலங் குடியோன் என்று ஆர் கசோன்னோர் - ஆலம்  

குடியோஜனயோேில் குவலயத்ஜதோகரல்லோம்  

மடியோஜரோ மண் மீதினில்''.  

இவ்வூரில் விஷத்தோல் எவர்க்கும் எவ்விதத் தீங்கும் உண்டோவதில்மல 
என்று கசோல்லப்படுேிறது. ேருநிறமுள்ள பூமளச் கசடிமயத் 
தலவிருட்சமோேக் கேோண்டுள்ளதோல் திருஇரும்பூமள என்றும், ஆலமரத்தின் 
ேீைிருந்து அறமுமரத்த கபருமோனுக்குரிய தலமோதலோலும் திருப்போற்ேடலில் 
அமுதம் ேமடந்தஜபோது ஜதோன்றிய ஆலத்மத உண்டு அமரர்ேமளக் 
ேோத்தருளிய இமறவன் வறீ்றிருப்பதோலும் ஆலங்குடி என்று கபயர். 
திருவிமடமருதூர் மேோலிங்ேப் கபருமோனுக்குரிய பரிவோரத் தலங்ேளில் 
இத்தலம் தட்சிணோமூர்த்தித் தலம். பஞ்ச ஆரண்யத் தலங்ேளில் இத்தலம் 
ஒன்றோகும். தட்சிணோமூர்த்தி இத்தலத்தின் சிறப்புக் ேடவுளோே 
விளங்குேிறோர். வியோைக்ேிைமமயில் இம்மூர்த்திமய வைிபடுஜவோர் எல்லோ 
நலங்ேளும் கபறுவர். நோேஜதோஷ முமடயவர்ேள் இத்தலத்மத வைிபட்டு 
ஜதோஷம் நீங்ேப் கபறுேின்றன. கதட்சிணோமூர்த்தி உற்சவரோே ஜதரில் பவனி 
வருவது தமிைேத்திஜலஜய இங்கு மட்டும்தோன். 

தட்சன், சுந்தரர்: இக்ஜேோயிலின் கவளிஜய தனிக்ஜேோயிலில் போர்வதியின் 
தந்மதயோன தட்சன் சோபம் கபற்று ஆட்டுத்தமலயுடன் ேோட்சியளிப்பமதக் 
ேோணலோம். இது மிேவும் சிறிய சிமல. தற்ஜபோது சற்று ஜசதமமடந்தது 
ஜபோல் கதளிவற்ற உருவத்துடன் உள்ளது. ஆனோல், திருவோரூருக்கு ஒரு 
மன்னனோல் எடுத்துச் கசல்லப்பட்டு, அங்ேிருக்ே விரும்போமல், ஒரு 
அர்ச்சேரின் உதவிஜயோடு மீண்டும் ஆலங்குடிக்ஜே திரும்பிய சுந்தரர் சிமல 
அற்புதமோே ஜேோயிலுக்குள் இருக்ேிறது. கதட்சிணோமூர்த்தி சன்னதிமய 
ஒட்டி, உற்சவர் சிமலேள் இருக்குமிடத்தில் இந்த சிமலயும் இருக்ேிறது. 
இந்த சிமலமய திருவோரூரில் இருந்து ஒளித்து எடுத்து வந்த அர்ச்சேர், 

ேோவலர்ேளிடம் இருந்து தப்பிக்ே, அம்மம ேண்ட தன் குைந்மதமய 
எடுத்துச் கசல்வதோே கூறினோர். ஆலங்குடி வந்து போர்த்த ஜபோது சிமலக்ஜே 
அம்மம ஜபோட்டிருந்தது. இப்ஜபோதும் அம்மமத் தழும்புேள் சிமலயில் 
இருப்பமதக் ேோணலோம். 
 

சுக்ரவோர அம்பிமே: "சுக்ரவோரம்' என்றோல் கவள்ளிக்ேிைமம. 
கவள்ளிக்ேிைமம அம்மனுக்கு விஜசஷம் என்பது அறிந்த உண்மம தோன். 
அந்த கவள்ளியின் கபயமரஜய தோங்ேி தனி சன்னதி ஒன்றில் அைஜே 
வடிவோே அம்பிமே அருள்போலிக்ேிறோள். இவளது கபயரும் "சுக்ரவோர 
அம்பிமே' என்பது குறிப்பிட்டத்தக்ேது. 
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மோதோ, பிதோ, குரு: இக்ஜேோயிலின் அமமப்பு வித்தியோசமோனது. உள்ஜள 
நுமைந்ததும் ேண்ணில் படுவது அம்மன் சன்னதி. அடுத்து சுவோமி 
சன்னதிமயப் போர்க்ேலோம். இதன் பிறகு குரு சன்னதி வரும். மோதோ, பிதோ, 

குரு என்ற அடிப்பமடயில் இக்ஜேோயில் அமமந்திருப்பதோே ேருதப்படுேிறது. 

தல வரலோறு: சுந்தரர் இத்தலத்திற்கு வரும்ஜபோது கவட்டோற்று கவள்ளப் 
கபருக்ேில் ஆபத்சேோயஜர ஓடக்ேோரரோே வந்து ேமரஜயற்றிக் ேோட்சிதந்தோர் 
என்பது வரலோறு. ஓடம் நிமலதடுமோறிப் போமறயில் ஜமோதியஜபோது 
ேோத்தவிநோயேர் ேலங்ேோமல் ேோத்த பிள்மளயோர் என வைங்ேப்படுேிறோர். 

அதிசயத்தின் அடிப்பமடயில்: இங்கு மூலவர் ஆபத்சேோஜயஸ்வரர் 
சுயம்புலிங்ேமோே அருள்போலிக்ேிறோர்.  
 

ஒவ்வவோரு வடீ்டிலும் குரு இருந்தோல் என்ன பலன்  

குருமவ பற்றி போர்க்ேலோம் நவேிரங்ேளில் முழு சுபர் என்று 
அமைக்ேப்படுபவர் குருபேவோன் தோன்.  
இவர் ஒருவர் நல்ல நிமலமமயில் இருந்தோஜலோ ஜபோதும் எவ்வளவு 
பிரச்சிமனேமளயும் எதிர்கேோள்ளும் நிமல ேிமடக்கும். இவர் ேோரேம் 
வேிக்கும் கசயல் குைந்மத போக்ேியம் திருமணம் நல்ல முமறயில் 
பணவரவுேள் ஆேியமவ ஆகும். இவரின் ேருமண இருந்தோல் தோன் 
வடீ்டில் மங்ேல நிேழ்ச்சி நமடகபறும். குரு எப்கபோழுதும் கசோந்த மதத்மத 
குறிப்பவர். அவர் அவர்ேளின் மதங்ேமள பின்பற்றினோஜல குரு நல்லது 
கசய்ேிறது. ஒருவருக்கு திருமணம் நமடகபறுவதற்க்கு ேோரேம் வேிப்பவர் 
குரு பேவோன். ஒழுங்ேோன திருமணம் நமடகபற ஜவண்டும் என்றோல் குரு 
பேவோன் நல்ல நிமலயில் இருந்தோல் மட்டும் தோன் நமடகபறும்.  
 

குரு 1 ஆம் வடீ்டில்  இருந்தோல் நல்ல ஜதோற்றம் இருக்கும். நல்ல 
ஆயுளுடன் இருப்போர்ேள். சிறந்த மமனவி அமமயும். இவருடன் கதோடர்பு 
மவத்திருப்பவர்ேள் நல்ல ஆன்மிேவோதிேளோே இருப்போர்ேள். குைந்மத 
போக்ேியம் ேிமடக்கும். பூர்வ புண்ணிய போக்ேியம் ேிமடக்கும். இவர்ேளின் 
குைந்மதேள் சிறந்து விளங்குவோர்ேள். வோழ்க்மேயில் இவர் நல்ல 
முன்ஜனற்றம் ேோண்போர்ேள். தந்மத இவருக்கு உதவி புரிவோர்.  
 

குரு 2 ஆம் வடீ்டில்  இருந்தோல் நல்ல ஜபசுவோர்ேள் இவர்ேளின் வோக்குக்கு 
சமுதோயத்தில் மதிப்பு இருக்கும். ேல்வியில் சிறந்து விளங்குவோர்ேள். 
குடும்பத்தில் நிம்மதி இருக்கும். குைந்மத போக்ேியம் ேிமடக்கும். மேயிருப்பு 
பணம் எந்த ஜநரமும் வந்து கேோண்ஜட இருக்கும். வியோபோரத்தில் சிறந்து 
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விளங்குவோர்ேள். இவருடன் ஜசரும் வியோபோர நண்பர்ேளும் நல்ல 
முமறயில் இருப்போர்ேள்.  
 

குரு 3 ஆம் வடீ்டில்  இருந்தோல் பக்தியில் ஈடுபோடு இருக்கும் இமளய 
சஜேோதரர் நல்ல முன்ஜனற்றம் இருக்கும் அவர் மூலம் இவருக்கு நன்மம 
ேிமடக்கும். எதிர்போலினரிடம் ஜமோேம் இருக்கும். அளஜவோடுதோன் மேிழ்ச்சி 
இருக்கும்.  
 

குரு 4 ஆம் வடீ்டில்  இருந்தோல் தோய் நல்ல நலத்துடன் இருப்போர். குைந்மத 
போக்ேியம் தோமதமோே இருக்கும். குைந்மதேள் மூலம் நல்ல விஷயங்ேள் 
நடக்ேோது. பமேவர்ேள் உண்டோகுவோர்ேள். விவசோய சம்பந்தபட்ட 
குடும்பமோே இருந்தோல் விவசோயம் மூலம் நல்ல வருமோனம் இருக்கும்.  
 

குரு 5 ஆம் வடீ்டில்  இருந்தோல் புத்திரபோக்ேியம் ேிமடக்கும். புத்திரக்ேளோல் 
நல்ல நிமலக்கு வரலோம். நுண்ணிய அறிவு இருக்கும். குலகதய்வத்தின் 
அருள் ேிமடக்கும். திடீர் பணவரவுேள் இருக்கும்.  
 

குரு 6 ஆம் வடீ்டில்  இருந்தோல் பமேவமர கவற்றி கேோள்ளலோம். 
சமுதோயத்தில் மதிப்பு இருக்ேோது. குைந்மத போக்ேியம் தமட ஏற்படுத்துவோர். 
மங்ேலேரமோன நிேழ்ச்சிேள் நமடகபற தோமதம் ஆகும். உடம்பு பலம் 
இைந்து ேோணப்படும்.  
 

குரு 7 ஆம் வடீ்டில்  இருந்தோல் நல்ல மமனவி அமமயும். குரு 
லக்ேினத்மத போர்ப்பதோல் உடல் நிமல நன்றோே இருக்கும். சமுதோயத்தில் 
நல்ல புேழ் ேிமடக்ே வைி கசய்வோர். மமனவியோே வருபவர் ஆன்மிே 
சம்பந்தப்பட்ட குடும்பமோே இருக்கும். மமனவியும் ஆன்மிே விஷயங்ேளில் 
நோட்டம் உள்ளவரோே இருப்போர். இவர்ேளிடம் கதோடர்பு மவத்துருப்பவர்ேள் 
நல்ல மதகுருமோர்ேளோே இருக்ே வோய்ப்பு உண்டு.  
 

குரு 8 ஆம் வடீ்டில்  இருந்தோல் மமனவி அமமவது ேஷ்டமோே இருக்கும். 
திருமணம் முடிந்தோல் மமனவியின் உடல்நிமல போதிக்ேப்படும். கசல்வ 
நிமல இருக்கும். ஜசோதிடத்துமறயில் நல்ல அறிவு ஏற்படும். மரண வடீ்மட 
குறிப்பதோல் உயிர் வோமத இல்லோமல் உடஜன ஜபோகும்.  
 

குரு 9 ஆம் வடீ்டில்  இருந்தோல் நல்ல போக்ேியம் ேிமடக்கும். மிே உயர்ந்த 
பதவியில் இருப்போர். ஆன்மிேத்தில் சிறந்து விளங்குவோர். மிேப்கபரிய 
மடோதிபதிேளின் கதோடர்பு ஏற்படும். மிே உயர்ந்த படிப்புேள் எல்லோம் 
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படிப்போர்ேள். கவளிநோடுேள் கசல்ல மவப்போர். கவளிநோட்டு கதோடர்பு மூலம் 
பணவரவுேள் இருக்கும். குலகதய்வ அருள் இருக்கும். மந்திர வித்மத 
நன்றோே இருக்கும்.  
 

குரு 10 ஆம் வடீ்டில்  இருந்தோல் நல்ல கதோைில் அமமயும். கசல்வ நிமல 
உயரும். அரசோங்ேத்தில் நல்ல கபயர் ேிமடக்கும். அவமர சுற்றிய 
வட்டோரங்ேளில் மதிப்பு இருக்கும். வருமோனத்மத கபருக்குவோர். ஜேோவில் 
சம்பந்தப்பட்ட இடங்ேளில் ஜவமலக்கு அமர்த்துவோர். 
 

குரு 11 ஆம் வடீ்டில்  இருந்தோல் கதோைிலில் நல்ல வருமோனம் இருக்கும். 
மூத்த சஜேோதர சஜேோதரிேள் மூலம் நன்மம நடக்கும். நல்ல நண்பர்ேள் 
அமமவோர்ேள். வோேன வசதிேள் ஏற்படும். எந்த ஜவமலமய எடுத்தோலும் 
வருமோனத்திற்க்கு குமறவு இருக்ேோது. குைந்மத போக்ேியம் இருக்கும். 
 

குரு 12 ஆம் வடீ்டில்  இருந்தோல் ஒழுேத்மத ேமடபிடிக்ே மோட்டோர். 
புண்ணிய இடங்ேளுக்கு அடிக்ேடி கசல்ல மவப்போர். குைந்மத போக்ேியத்தில் 
குமற இருக்கும். சில ஜபர் பக்திமோன்ேள் ஜபோல் நடிப்போர்ேள். ஜேோவில் 
ேட்டுதல் ஆறு குளம் கவட்டுதல் ஜபோன்றவற்றில் ஈடுபட மவப்போர். 
பணவிமரயம் ஏற்படும். 
 

குரு (நல்ல மனனவி அனமய) 

ஓம் குருஜதவோய வித்மஜஹ  

பரப்ரஹ்மோய தீமஹி  
தன்ஜனோ குருஹ் ப்ரஜசோதயோத்  

ஓம் சுரோசோர்யோய வித்மஜஹ 

ஜதவபூஜ்யோய தீமஹி  
தன்ஜனோ குருஹ் ப்ரஜசோதயோத்  

ஓம் குருஜதவோய வித்மஜஹ  

பரம் குருப்ஜயோம் தீமஹி  
தன்ஜனோ குருஹ் ப்ரஜசோதயோத்  

ஓம் சுரோசோர்யோய வித்மஜஹ  

மஹோவித்யோய தீமஹி  
தன்ஜனோ ேருஹ் ப்ரஜசோதயோத்  

ஓம் அங்ேிரஸோய வித்மஜஹ  

சுரோசோர்யோய தீமஹி  
தன்ஜனோ  வீஹ் ப்ரஜசோதயோத் 
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ஓம் நமசிவோய ; குரு தட்சணோமூர்த்தியோய நமே 

 

 

குளிேன் / மோந்தி 
 

 மோந்திமய குளிேன் என்றும் அமைக்ேபடுேிறது. சனிபேவோனின் புத்திரன்என்று
ம் அமைக்ேபடுேிறது. இது துமண ேிரேமோே சசயல்படுேிறது. பேலில்ஒரு குைந்
மத பிறந்தோல் குளிேன் என்றும் இரவில் ஒரு குைந்மதபிறந்தோல் மோந்தி என்று
ம் சசோல்ல படுேிறது 

 

சனியின் மமந்தனும் மோந்தி என்றும் குளிேன் என்றும் கூறப்படும் ேிரேமோ
னதுலக்ேினத்தில் அமமந்தோல் அச்சோதேனுக்கு நல்ல மமன வோய்த்தலும்நி
மறதனமும், நிலம் முதலியன அமமதஜலோடு அவனது விதியும்தீர்க்ேமோன
தோே அமமயும் என்று கூறுே. 

 

தனஸ்தோனமோன இரண்டோமிடத்தில் அமமய அவன் ேலேன் எனவும் ஜநத்தி
ரஊனம் உறுஜவோன் என்றும் அதோவது ேண்ேளில் ஜரோேம் சபறுபவன் என்று
ம்,தனவிரயம் சசய்வன் என்பது மட்டுமல்லோமல் தரணியில் துஷ்டன் என
வும்சபயர் வோங்குவன் என நீ துணிந்து கூறுவோயோே. 

 

இக்குளிேன் திருதிய ஸ்தோனத்தில் அதோவது மூன்றோமிடத்தில் அமமயப் சப
ற்றசோதேன் தன் தம்பியஜரோடும், நண்பர்ேஜளோடும் ஜபோர் சசய்பவன் என்பத
ம யும் நீஉணர்ந்து கூறுவஜதோடு இவன் வோய்ச் சமர்த்தன், நல்ல விரதஒழு
க்ேமுள்ளவன் என்பமதயும் உணருே. 

 

குளிேன் நோன்ேில் அமமயப் சபற்ற சோதேன் தன் பிறப்பிடத்மத விட்டுஜவற்
றிடம் சசன்று, மமலப் பகுதிேளிலும் சில ேோலம் வோழ்ந்திருப்பன்.அதனோல்
 குற்ற சமோன்றுமில்மல 

 

இலக்ேனத்திற்கு ஐந்தோம் இடத்தில் சனியின் குமோரனோன குளிேனோனவன்நி
ற்ேப்பிறந்தவன் குணவோனோே வோழ்வோன் எனினும் புத்திர ஜதோடம்உமடயவ
ஜனயோவோன். மிேச் சிறந்த வரீனோே இவன் விளங்குவஜதோடுபமேமய ஒைித்
தைிக்கும் போங்ேறிந்தவன்; திடமோே வோழ்பவன். சவகுதனதோன்ய சம்பத்துட
ம வன், 
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இக்குளிேன் ஆறோமிடத்தில் நிற்ேப் பிறந்தவன் நிமறந்த ஆயுள் உள்ஜளோன்.

பஜரோபேோரி, இவனும் வரீஜன என்பதமன நன்கு ேிரே பலம் அறிந்துகூறுவோ
யோே. 

 

இலக்ேினத்திற்கு ஏைோம் இடத்தில் குளிேன் நிற்ேப் பிறந்த சோதேனுக்குக்ேண்
டம் ஜநரும். இவனுக்கு விவோதத்தோஜல சவகுதன விரயம் சிவனருளோஜலசி
த்திக்கும். 

 

எட்டோமிடத்தில் குளிேன் நிற்ேப் பிறந்த  ோதேன் மேோ அழும்பன் என்பஜதோடு
நீரோல் ேண்டம் ஏற்படும் என்பமதயும், அறிவித்துக் சேோள்ளலோம். 

 

இலக்ேினத்திற்கு ஒன்பதோம் இடமோன போக்ேிய ஸ்தோனத்தில் குளிேன் நிற்ே
ப்பிறந்த  ோதேன் முேவசியமுமடயவன் என்றோலும் அழும்பனோய் பிதுர்துர
ஜ ோேியோய் விளங்குவோன். எனினும் இப்பூமியின் ேண் நிமற தனம் சபற்று
மேிழ்ஜவோஜன யோவோன். அதனோல் குற்றமில்மல எனக் கூறுே. 

 

பத்தோம் இடமோன ேர்ம ஸ்தோனத்தில் குளிேன் நிற்ேப் பிறந்த சோதேன்ேருமி
யோேவும், துஜரோேம் சசய்பவனோேவும் இருப்போன். ேிரே நிமலமய நன்குஆ
ய்ந்தறிந்து தீட்டு நிேழ்ந்த வடீ்டில் உஞ்மச விருத்தி  வீனம் சசய்பவனோே
இருப்பன். ேிரே பலம் அறிந்து சிறப்போேவும் திண்ணமோேவும் பலன் கூறுே. 

 

இலக்ேினத்திற்கு பதிசனோன்றோம் இடத்தில் குளிேன் நிற்ேப் பிறந்த சோதேன்ப
  மியில் நல்ல புேழ் உமடயவஜனயோவோன். சிறந்த தனலோபம் உமடயவ
ஜன.இவனது ஆயுள் பலத்மத அறிந்து ேிரே நிமலமம சதரிந்து நீ சசோல்லு
ே.இவன் வசியன் [ஜதவமத வசியன்]  ோலக்ேோரன். 

 

பன்னிரண்டோம் இடத்தில் குளிேன் நிற்ேப் பிறந்தவன் வணீ்விரயம் சசய்பவ
ன்.ரசவோதம் ஜதர்ந்தவன். குடும்ப நோசம் சசய்பவன். 

 
 
 

மோந்தி புரோணேதத 

 
 

இரோவணன் மேன் ஜமேநோதன் (எ) இந்திர ித் பிறந்த ஜநரத்திஜலஜய மோந்தி 
அவதரித்தோர். சர்வ வல்லமமயும், அரிய அற்புதமோன வரங்ேமளயும் சபற்ற 
இந்திர ித் தின் இறப்பின் சபோருட்ஜட, அவன் பிறக்கும்ஜபோஜத 
பிறந்தவர்தோன் மோந்தி 
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. 
ரோமோயணத்தில் ஒரு ேிமளக் ேமதயில், மோந்திமயப் பற்றிய சசய்தி 
உள்ளது என்று ஜேள்விப்பட்டிருக்ேிஜறன். படித்தவர்ேள் அறியத்தரலோம். தன் 
தவவலிமமயோல் சிவனிடம் வரம் சபற்ற ரோவணன், ேிரேங்ேமளஜய 
தன்னிடத்திற்கு அமைக்கும் ஜபறுசபற்று விளங்ேினோனோம். தன் மேன் 
இந்திர ித் பிறக்ே இருந்த சமயத்தில், சனிமய வரவமைத்த ரோவணன். 
என்னுமடய மேனின்  ோதேத்தில் நீ பதிசனோன்றோம் இடத்தில்தோன் இருக்ே 
ஜவண்டும் என்று பணித்தோனோம்.  ோதேத்தில், சனிக்கு 11ஆம் வடீு சிறந்த 
இடம். 12ஆம் வடீுதோன் ஜமோசமோன இடம். ஜவறு வைியில்லோமல் சரி என்று 
ஒப்புக்சேோண்ட சனி, அலட்சியத்தோலும், தவறுதலோலும், 
ேவனக்குமறவோலும், அப்படி 11ல் நிற்கும் ஜபோது, சனியின் ஒரு ேோல் 
12ஆம் வடீ்டின் ஜமல் இருந்ததோம். ஜேோபமுற்ற ரோவணன், தன் நீண்ட 
வோளோல், சனியின் அந்தக் ேோமல சவட்டிவழீ்த்த, அது ஒன்றோம் வடீ்டில் 
ஜபோய் விழுந்ததோம். விழுந்த அந்தக் ேோலும், அதனுடன் இருந்த சமதப் 
பகுதியும் ஜசர்ந்துதோன் மோந்தியோே உருசவடுத்ததோம். அஜதோடு லக்ேினத்தில் 
உயிர் சபற்று எழுந்ததோல், ரோவணனின் மேன் இந்திர ித்தின் 
வோழ்க்மேமய, அற்ப ஆயுளிஜலஜய முடித்ததோம்.  
 
ஸ்ரீசனஸீ்வரமரப்ஜபோல் வல்லமம சபற்றவர்தோன் மோந்தி. சனிக்கு 
நிேரோனவர் எனலோம். அதனோல்  ோதேத்தில் மோந்தியின் பலன்ேமளயும் 
நிர்ணயித்து அறிய ஜவண்டும். மோந்தி ேடிேோரச் சுற்று முமறயில் வலம் 
வரும் ேிரேமோகும்.  
 
 
 

மோந்தி /  குளிேன்  ஜேர்க்தே பலன்ேள் 

ஸ்ரீசனஸீ்வரமரப்ஜபோல் வல்லமம சபற்றவர்தோன் மோந்தி. சனிக்கு 
நிேரோனவர் எனலோம். அதனோல்  ோதேத்தில் மோந்தியின் பலன்ேமளயும் 
நிர்ணயித்து அறிய ஜவண்டும். மோந்தி ேடிேோரச் சுற்று முமறயில் வலம் 
வரும் ேிரேமோகும். 
 

மேரம், கும்பம் ஆேிய ரோசிேமள ஆட்சி வடீோேப் சபற்ற 
ஸ்ரீசனஸீ்வரரிடமிருந்து கும்ப ரோசிமய ஆட்சி வடீோேப் சபற்றவர்தோன் 
மோந்தி. இவருக்கு உச்ச வடீு, நீச வடீு இல்மல. மோந்தி தோன் 
அமர்ந்திருக்கும் இடத்தி-ருந்து 2, 7, 12 ஆேிய இல்லங்ேமளப் போர்ப்போர் என 
நூல்ேüல் கூறப்பட்டுள்ளது. 
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லக்னத்திற்கு 6, 8, 12-ல் சந்திரன் அமர்ந்து ஆவியுலேத் தமலவன் மோந்தி 
ஜசர்க்மே சபற்றோல்,  ோதேர் துர்ஆவிேüனோல் படீிக்ேப்பட்டு மரண ஜவதமன 
அமடவோர். ஸ்ரீஆஞ்சஜனயமர வைிபட்டோல் துர்ஆவிேள் விலகும். 
மோந்தியினோல் ஏற்பட்ட ஜதோஷம் விலகும். 
 
மோந்திக்கு 7-ல் புதன் அமர்ந்து சுபர்ேளோல் போர்க்ேப்பட்டோல்,  ோதேர் தந்மத 
சசய்த சதோைில் மூலம் நிரம்ப வருமோனம் சபற்று எல்லோ 
ஐஸ்வர்யங்ேளுட னும் வோழ்வோர். 
 
ஆண்  ோதேருக்கு, மோந்திக்கு 3-ல் சனி அமர்ந்தோல்,  ோதேரின் சஜேோதரர் 
தீய பைக்ேங்ேள் மிகுந்தவரோவோர். குலப்சபருமம சேடும். அரச 
தண்டமனக்கு உள்ளோவோர். 
 
சபண்  ோதேத்தில், மோந்திக்கு 3-ல் சனி அமர்ந்து ச ன்ம நட்சத்திரம் 
ஜரோேிணி என்றோல்,  ோதேிக்கு இல்லற வோழ்க்மேயில் சிறிதும் 
நிம்மதியிரோது. வோழ்க்மேயில் சபரும் பகுதி ஜபோரோட்டமோே இருக்கும். 
பிறந்த வடீ்டிற்கும் புகுந்த வடீ்டிற்கும் துரதிர்ஷ்டமோ கும். ஜதோஷம் மிகுதி. 
 
மோந்திக்கு 5-ல் ரோகு அல்லது சனி இருந்தோல்,  ோதேர் 
ஆண்மமயில்லோதவரோ வோர். சபண்  ோதேம் என்றோல் பிரசவத்தில் துன்பம் 
ஏற்படும். சபண்  ோதேத்தில் சசவ்வோய், சூரியஜனோடு மோந்தி ஜசர்க்மே 
சபற்றோல் சநறியற்ற வோழ்க்மே வோழ்வோள். 
 
லக்னத்திற்கு 5, 9-ஆம் இடங்ேள் ேன்னி, மிதுனம், மேரம், கும்பம் ஜபோன்ற 
ரோசிேüல் ஒன்றோே அமமந்து, சனி- மோந்தி ஜசர்க்மேஜயோ, போர்மவஜயோ 5, 9-
ஆம் இடங்ேளுக்கு ஏற்பட்டோல்  ோதேி மலடியோவோள். 
 
லக்னத்திற்கு 3-ல் சனி உச்சம் சபற்று மோந்தியின் ஜசர்க்மே சபற்று 
சுக்ேிரன் போர்த்தோல்,  ோதேர் சபண் பித்தனோவோன். சபண் ஜநோயோல் 
அவதியுறுவோன்.  
 
லக்னத்திற்கு 4-ல் ஜேதுவும் மோந்தியும் ஜசர்க்மே சபற்றோல் மிகுந்த 
துரதிர்ஷ்ட மோகும். வோழ்க்மேயில் எல்லோ விஷயங்ேü லும் அதிருப்தி 
ேோணப்படும். ஒரு இடத்திலும் நிமலயோே வோை முடியோது. நோஜடோடி ஜபோல் 
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வோழ்க்மே அமமயும். தோய்க்கும் ஜதோஷமோகும். 
 
சபண்ணின்  ோதேத்தில் சுக்ேிரனுக்கு 4-ல் மோந்தி நின்றோல் புத்திரஜதோஷம் 
மிகுதி. ேணவன் ஜநோயோü ஆவோன். 4-ல் உள்ள மோந்தியுடன் சனி ஜசர்க்மே 
சபற்றோஜலோ போர்த்தோஜலோ  ோதேி மிகுந்த துரதிர்ஷ்டசோ-. லக்னத்திற்கு 2, 8-
ல் சர்ப்ப ேிரேங்ேள் அமமயப் சபற்று மோந்தி ஜசர்க்மே சபற்றோல், நோே 
ஜதோஷத்தோல் மோங்ேல்ய ஜதோஷமோகும். 

 

குளிதே ேோலம் பலன்ேள் 
 
மோந்திக்கு குளிேன்  என்ற சிறப்பு சபயர் உண்டு. சபோதுவோே குளிேன் ேோலம் 
நல்ல ேோலம்- சுபேோலம் என நூல்ேüல் கூறப்பட்டுள்ளது. சனியின் 
மமந்தனோேிய மோந்தி ஒவ்சவோரு நோலும் தோன் ஆட்சி சசய்யும் 
குளிேன்  ேோலத்தில் சசய்யப்படும் சுபேோரியங்ேமள- மேிழ்ச்சிக்குரிய 
ேோரியங்ேமள ஜமன்ஜமலும் பன்மடங்கு அபிவிருத்தி சசய்து நம்மம மேிைச் 
சசய்வோர். 
 
அஜதஜபோல் நமக்குத் துன்பம் தரக்கூடியக் ேோரியங்ேமள குளிேன் ேோலத்தில் 
சசய்தோல் அமவ பன்மடங்கு அபிவிருத்தியோேி துன்பங்ேள் 
எல்மலயில்லோமல் ேோணப்படும். 
 
சபோதுவோே ஒரு மனிதர் இறந்துவிட்டோல் பிஜரதத்மத மயோனத்திற்கு 
எடுத்துச் சசல்ல குளிேன் ேோலம் தவிர்த்துதோன் எடுத்துச் சசல்வோர்ேள் 
என்பது அமனவரும் அறிய ஜவண்டும் 

 
 

 

********************************************************************************************************** 
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ஓம் நமசிவோய ; குரு தட்சணோமூர்த்தியோய நமே 

 

நவேிரேங்ேள்- புதன்  

 

புதன் வித்யோேோரன் என்று அமைக்ேப்படுேிறோர். இது சூரியமன சுற்றி 
வருேிறது சூரியனுக்கு சுமோர் 1,60,00,000 KM அப்போல் இருந்து சுற்றி 
வருேிறது. இது தன்மனத்தோஜன 24 மணி ஜநரத்தில் சுற்றி வருேிறது. 88 

நோட்ேளில் சூரியமன சுற்றி வருேிறது. புதன் ேல்வி,மோமன், 

அத்மத,மமத்துனர்ேமள பற்றி அறிந்து கேோள்ள புதன் உதவி கசய்பவர்.  
புதன் ஒரு அலிக்ேிரேம் 
எனப்படும்.     ேல்வி,வித்மத,மோமன்,அத்மத,மமத்துனர்,நண்பர்ேள்,ேணிதம்,ே
படம்,ேமதேள், சிற்பம்,சித்திரம்,நுண்ேமலேள்,நடிப்பு,சோஸ்திர ஞோனம் 
ஆேியவற்றிக்கு ேோரணம் ஆேிறோர். சுபேிரே வரிமசயில் புதனும் ஜசரும். 
ஆனோல் புதஜனோடு போவேிரேங்ேள் ஜசர்ந்தோல் போவி  ஆேிவிடும். புதன் 
அலிக்ேிரேம். எந்த ேிரேத்ஜதோடு ஜசர்ேிறஜதோ அந்த ேிரேத்தின் 
தன்மம  பிரதிபல்க்கும். ஜேட்மட, ஆயில்யம், ஜரவதி இந்த மூன்று 
நட்சத்திரங்ேளின் நோயேன்.  முதுன ரோசிக்கும், ேன்னி ரோசிக்கும் அதிபதி 
புதஜன. புதன் ஆட்சி கபற்று அல்லது உச்சம் கபற்று சூரியஜனோடு 
ஜசர்ந்தோல் புதஆதித்ய ஜயோேம்  உண்டோகும். இதனோல் ேல்வி மூலம் கபரிய 
அந்தஸ்த்மத ஏற்படுத்தும். புதன்  வித்யோேோரேன். ேல்வி வித்மத, கதோைில் 
இமவேளின் மூலம் சிறப்மப ஏற்படுத்துபவன். நோடேம் மற்றும் நடன 
அமமப்புேளுக்கு புதனுமடய பலஜம ேோரணம். நமேச்சுமவ ததும்பும் 
நயமோன ஜபச்சு, பளிச்கசன்ற உச்சரிப்பு, புத்தே கவளியடீு  இமவேளுக்கு 
புதபலஜம ேோரணம்.  
                                    புதன் வோக்குஸ்தோனத்தில்- 2 ஆம் இடத்தில் ஆட்சி 
உச்சம்  கபற்றோல் சிறந்த ஜபச்சுதன்மம இருக்கும். வித்யோ ேோரேன் புதன். 
ேணிதம், லோ ிக், மவத்தியம், ஜ ோதிடம் ஆேிய அமனத்திற்கும் நோயேன் 
புதஜன. நோடேம், நடனம், புத்தே பிரசுரம் ஆேியவற்றிற்கு புதனின் பலஜம 
ஜவண்டும். உடலில் நரம்பு இவன். நரம்பு மண்டலத்தின் ஆதோரமும் 
இவஜன. வடேிைக்கு புதனுக்கு உரிய திமச. புதன்  ோதேத்தில் 
வலுப்கபற்றிருந்தோல் ஜ ோதிடக்ேமல சித்திக்கும். புதனோல் பிரதிஷ்மட 
கசய்யப்பட்ட லிங்ேம் ேோசியில் உள்ளது. திருகவண்ேோடு புதனுக்குரிய 
தலம். விஷ்ணு இவருக்கு அதி ஜதவமத. நோரோயணன் பிரத்யதி ஜதவமத. 
மரேதம் புதனுக்கு உேந்த ரத்தினம். உடலில் நரம்பு சம்பந்தமோன அமனத்து 
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ஜநோய்ேளுக்கும் திருகவண்ேோடு கசன்று புதமன வைிபட நிவர்த்தி 
கபறலோம். இங்ஜே இவருக்கும் பதிகனழு தீபம் ஏற்றி, பதிஜனழு முமற 
வலம் வந்து புத பேவோமன வைிபட்டோல் திருமண ஜதோஷம், புத்திர 
ஜதோஷம் முதலியன நீங்கும். இவருக்கு பச்மச வஸ்திரம் அணிவித்து 
கவண்ேோந்தள் மலர் சூட்டி, போசிப்பருப்பு கபோடியில் ேோரம் ஜசர்த்து 
நிஜவதனம் கசய்யஜவண்டும். 

அருள்மிகு சுஜவதோரண்ஜயஸ்வரர் திருக்ஜேோயில்  

  

மூலவர்:சுஜவதோரண்ய சுவோமி 
உற்சவர்: 
பிரமவித்யோநோயேி அம்மன்/தோயோர்: - 
தல விருட்சம்: வடவோல், கேோன்மற, வில்வம்  

தீர்த்தம்:முக்குளம் (சூரிய, சந்திர, அக்ேினி தீர்த்தங்ேள்)  
ஆேமம்/பூம  :- 
பைமம:1000-2000 வருடங்ேளுக்கு முன் 

புரோண கபயர்:ஆதிசிதம்பரம், திருகவண்ேோடு 

ஊர்:திருகவண்ேோடு  

மோவட்டம்: நோேப்பட்டினம்  

மோநிலம்: தமிழ்நோடு 

போடியவர்ேள்: அப்பர், சம்பந்தர், சுந்தரர், மோணிக்ே வோசேர்  வோரப்பதிேம்  

ேண்ேோட்டு நுதலோனும் ேனல்ேோட்டும் மேயோனும் கபண்ேோட்டும்  

உருவோனும் பிமறேோட்டும் சமடயோனும் பண்ேோட்டும் இமசயோனும்  

பயிர்ேோட்டும் புயலோனும் கவண்ேோட்டில் உமறவோனும் விமடேோட்டும்  

கேோடியோஜன. -திருஞோனசம்பந்தர் ஜதவோரப்போடல் கபற்ற ேோவிரி 
வடேமரத்தலங்ேளில் இது 11வது தலம். 

திருவிைோ:மோசி மோதம் - இந்திரப் கபருவிைோ - 13 நோட்ேள் திருவிைோ - 
பிரம்ஜமோற்சவம் - இந்திரனோல் நடத்தப்படும் விைோ என்ற ஐதீேம் கபற்ற 
சிறப்புமடயது இந்த திருவிைோ. ேோவிரிப்பூம்பட்டினத்தில்இந்திர விைோ 
நமடகபற்றமதச் சிலப்பதிேோரத்தில் கூறப்பட்டிருக்ேிறது என்பது 
குறிப்பிடத்தக்ேது.  
இத்தலத்தில் இத்திருவிைோ மிேவும் சிறப்புற நடக்கும் என்பது 
குறிப்பிடத்தக்ேது.  
ஆயிரக்ேணக்ேோன பக்தர்ேள் இத்திருவிைோவில் ேலந்து கேோள்வர். சித்திமர 
திருஜவோணத்தில் நடரோ ர் அபிஜசேமும், மவேோசியில் கவள்மள 
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யோமனக்கு சோப விஜமோசனம் அளித்தலும், ஆனி உத்திரத்தில் நடரோ ருக்கு 
அபிஜசேமும், ஆடியில் பட்டினத்தோருக்குச் சிவதீட்மச அளித்தலும், 

அம்போளுக்கு ஆடிபூரம் பத்து நோள் உற்சமும், ஆவணியில் நடரோ ருக்கு 
அபிஜசேமும், ஜேோகுலோஷ்டமி , விநோயேர் சதுர்த்தி விைோவும், புரட்டோசியில் 
ஜதஜவந்திர பூம யும், நவரோத்தி விைோவும், ஐப்பசியில் ேந்த சஷ்டி 
விைோவும், ேோர்த்திமேயில் மூன்றோவது ஞோயிறு அன்று அஜேோர மூர்த்திக்கு 
மேோருத்ரோ அபிஜசேமும், ேோர்த்திமே தீப விைோவும், மோர்ேைி 
திருவோதிமரயில் நடரோ ர் தரிசனமும், மத மோதத்தில் சங்ேரோந்தி விைோவும் 
இத்தலத்தில் சிறப்புற நமடகபறுேின்றன.  
பங்குனி ஜதோறும் அஜேோர மூர்த்திக்கு லட்சோர்ச்சோமன மவபவம் சிறக்ே 
நமடகபறும். மோதோந்திர பிரஜதோச நோட்ேளின் ஜபோது பக்தர்ேள் கூட்டம் 
ஜேோயிலில் கபருமளவில் இருக்கும். வருடத்தின் சிறப்பு நோட்ேளோன 
தீபோவளி, கபோங்ேல், தமிழ், ஆங்ேில புத்தோண்டு தினங்ேளின்ஜபோதும் 
ஜேோயிலில் சிறப்பு அபிஜசே ஆரோதமனேளும் நடக்கும். 

தல சிறப்பு:இங்கு சிவன் சுயம்பு மூர்த்தியோே அருள்போலிக்ேிறோர் 
நவேிரேதலத்தில் இது புதன் தலமோகும். ேோசியில் விஷ்ணு போதம் உள்ளது 
ஜபோல இங்கு ருத்ர போதம் வடவோல் விருட்சத்தின் ேீழ் உள்ளது. இவர் 
திருகவண்ேோடர், திருகவண்ேோட்டு ஜதவர், திருகவண்ேோமடயோர், 

திருகவண்ேோடுமடய நோயனோர், திருகவண்ேோட்டு கபருமோன் என கபயரும் 
உண்டு. ேோமல 6 மணி முதல் 12 மணி வமர, மோமல 5.30 மணி முதல் 
இரவு 9.30 மணி வமர திறந்திருக்கும்.  
 
 

அருள்மிகு சுஜவதோரண்ய சுவோமி திருக்ஜேோயில், திருகவண்ேோடு - 609 114, 

நோேப்பட்டினம் மோவட்டம்.  
ரோ ஜேோபுரம் ஐந்து நிமலேளுடன் ேோட்சியளிக்ேிறது. ேிைக்கு வோயிலில் 
பக்ேத்தில் ஜதவஸ்தோனம் நடத்தும் கமய்ேண்டோர் போடசோமலயுள்ளது. உள் 
இடம் பரந்த இடப்பரப்பு. உள்நுமைந்ததும் இடப்போல் முக்குளத்துள் 
ஒன்றோன அக்னி தீர்த்தம் உள்ளது. ேமரயில் விநோயேர், கமய்ேண்டோர் 
சந்நிதிேள் உள்ளன. பிரோேோரத்தில் பக்ேத்தில் அடுத்த திருக்குளமோேிய 
சூரியதீர்த்தமுள்ளது. ேமரயில் சூரியதீர்த்தலிங்ே சந்நிதி உள்ளது. 
சுப்பிரமணியர் மண்டபம் ஆறுமுேர் சந்நிதி ஆேியவற்மற அடுத்து அம்போள் 
சந்நிதி தனிக்ஜேோயிலோேவுள்ளது. இத்தல விநோயேர் கபரியவோரணர் என்ற 
திருநோமத்துடன் அருள்போலிக்ேிறோர். 
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பிரோர்த்தமன:இங்கு ேல்வி, கதோைிலுக்கு அதிபதியோன புதனுக்கு தனி 
ஆலயம் உள்ளது. ேல்வி ஜமன்மமயமடய, கதோைில் சிறக்ே, பிணி நீங்ே, 

பிள்மளப்ஜபறு கபற புதமன வைிபட்டோல் ஜமன்மமயமடவது உறுதி. 
இத்தலத்தில் உள்ள வடவோல் ஆல விருட்சத்தின் அடியில் ருத்ர போதம் 
உள்ளது.21 தமலமுமறயில் வருேின்ற பிதுர் சோபங்ேள் நீங்கும். இதன் 
கபயர் ருத்ர ேயோ. ேோசியில் இருப்பது விஷ்ணு ேயோ. பூர்வ க ன்ம 
போவங்ேள் நீங்கும்.குைந்மதப் ஜபறு , திருமண வரம் ஆேியமவ 
இத்தலத்தில் மேகூடுேிறது. ஜமலும் நரம்பு சம்பந்தமோன வியோதிேள் 
குணமோகும்,ேல்வி ஜமன்மம, நோ வன்மம ஆேியமவ ேிமடக்கும்.ஜபய் 
,பிசோசு கதோல்மலேள் நீங்கும். இத்தலத்தில் வைிபடுஜவோர்ேளுக்கு துயரம் 
நீங்ேி மனஅமமதி ேிமடக்கும்.ஜமலும் ஜவமல வோய்ப்பு , கதோைில் விருத்தி 
,உத்திஜயோே உயர்வு ஆேியவற்றுக்ேோேவும் இங்கு பிரோர்த்தமன கசய்தோல் 
சுவோமி பக்தர்ேளது ஜவண்டுதல்ேமள நிச்சயம் நிமறஜவற்றி கேோடுப்போர். 

ஜநர்த்திக்ேடன்: நவேிரே தலங்ேளில் இது புதனுக்குரிய தலம் ஆகும். புதன் 
பேவோனுக்கு பச்மச வஸ்திரம் அணிவித்து கவண்ேோந்தள் மலர் 
சூட்டி,போசிப்பருப்புப் கபோடியில் ேோரம் ஜசர்த்து நிஜவதனம் கசய்ய ஜவண்டும். 
உடலில் நரம்பு சம்பந்தமோன அமனத்து ஜநோய்ேளுக்கும் புதன் பேவோமன 
வைிபட ஜவண்டும்.திருமண ஜதோசம், புத்திர ஜதோசம் உள்ளவர்ேள் புதன் 
பேவோனுக்கு பதிஜனழு தீபம் ஏற்றி பதிஜனழு முமற வலம் வந்து 
வைிபடுேிறோர்ேள். சுவோமிக்கு மோ , மஞ்சள் கபோடி, திரவிய கபோடி, மதலம், 

போல், தயிர், விபூதி ,பன்னரீ், இளநீர், பஞ்சோமிர்தம், எலுமிச்மச, ஜதன், சந்தனம் 
ஆேியவற்றோல் அபிஜசேம் கசய்யலோம். ஜமலும்ஜேோயிலுக்கு வரும் 
பக்தர்ேளுக்கு அன்னதோனம் பமடத்தல் ஆேிவற்மற கசய்யலோம். சுவோமிக்கு 
மநஜவத்தியம் கசய்து பக்தர்ேளுக்கு விநிஜயோேிக்ேலோம். தவிர வைக்ேமோன 
அபிஜசே ஆரோதமனேளும் கசய்யலோம்.வசதி பமடத்ஜதோர் ஜேோயில் 
திருப்பணிக்கு கபோருளுதவி கசய்யலோம். 

தலகபருமம:ேோசிக்கு சமமோன தலங்ேள் ஆறு. அதில் ஒன்று 
திருகவண்ேோடு.  
இத்தலத்தில் மூர்த்தி, தீர்த்தம், தலவிருட்சம் எல்லோஜம மூன்று.  
நவக்ேிரேங்ேளில் இது புதனுக்குரிய ஸ்தலமோகும்.  
51 சக்தி படீங்ேளில் இதுவும் ஒன்று. சிவனின் 64 மூர்த்தங்ேளுள் ஒன்றோன 
அஜேோர மூர்த்திமய இத்தலத்தில் மட்டுஜம ேோணலோம்.  
இவர் நவதோண்டவம் புரிந்தோர். எனஜவ, இமத ஆதி சிதம்பரம் என்போர்ேள்.  
இங்கு நடரோ  சமபயும் ரேசியமும் உண்டு. சிதம்பரத்மத ஜபோல 

RangaRakes tamilnavarasam.com



நடரோ ருக்கு அருேில் கபருமோளுக்கு தனி சன்னதி உண்டு.  
இந்திரன், ஐரோவதம், விஷ்ணு, சூரியன், சந்திரன், அக்னி ஆேிஜயோர் 
வைிபட்டுள்ளோர்ேள்.  
பட்டினத்தோர் சிவதீட்மச கபற்றதும், கமய்ேண்டோர் அவதரித்ததும் 
இங்குதோன். 

சுஜவதோரண்யர் (திருகவண்ேோடர்) :திருகவண்ேோடர், திருகவண்ேோட்டு ஜதவர், 

திருகவண்ேோமடயோர், திருகவண்ேோடுமடய நோயனோர், திருகவண்ேோட்டு 
கபருமோன் ஆேிய கபயர்ேளும் இவருக்கு உண்டு. இவஜர இத்தலத்தின் 
நோயேர். லிங்ே வடிவில் சுயம்பு மூர்த்தியோே எழுந்தருளியுள்ளோர். 

நடரோ ர் :  இங்குள்ள நடரோ மர ஆடவல்லோன் என்று ேல்கவட்டு 
கூறுேிறது. இத்தலம் ஆதிசிதம்பரம் என்ஜற அமைக்ேப்படுேிறது. இங்கும் 
தில்மல சிதம்பரம் ஜபோன்ஜற நடரோ ர் சமப அமமந்து உள்ளது.ஸ்படிே 
லிங்ேமும், ரேசியமும் இங்கும் உள்ளது. தினந்ஜதோறும் ஸ்படிே 
லிங்ேத்துக்கு நோன்கு அபிஜசேங்ேளும் நடரோ  கபருமோனுக்கு ஆண்டுக்கு 
ஆறு அபிஜசேங்ேளும் நமடகபறுேிறது. 

அஜேோர மூர்த்தி : ஆலயத்தின் தனிச்சிறப்புக்கு உரியவர் அஜேோர மூர்த்தி. 
இவர் மருத்துவோசுரமன அடக்குவதற்ேோே சிவனின் ஈசோன்ய 
முேத்திலிருந்து ஜதோன்றியவர். இவரது வரீக் ஜேோலம் இங்கு சிறப்போே 
இருக்ேிறது. சிவகபருமோன் தன் பக்தர்ேள் கபோருட்டு 64 வித உருவங்ேளில் 
ேோட்சியளித்து வருேிறோர்.இது 43 வது உருவம் ஆகும்.இமறவனின் வரீச் 
கசறிமவ ேோட்டும் ஜேோலம்.கபயரில் சற்று ேடுமம இருந்தோலும் அருள் 
நிமலயில் இந்த மூர்த்தி உள்ளோர். மூலவமரப் ஜபோலஜவ உற்சவரும், 

நடப்பவர் ஒருவர் இடது ேோமல முன்மவத்து எப்படி வலது ேோமலப் 
கபயர்த்து அடிகயடுத்து மவக்ே முமனவோஜரோ அஜத ஜபோல் கபருமோன் தன் 
நமடயைமேக் ேோட்டும் விதமோே உள்ளோர் என்பது சிறப்பு. அட்ட 
வரீட்டதலங்ேளில் இத்தலம் ஜசரோவிட்டோலும் சிவகபருமோனின் வரீச்கசயல் 
நிேழ்ந்த தலம் இது.இந்த அஜேோர மூர்த்திமய திருகவண்ேோடு தலத்மத 
தவிர்த்து ஜவறு எங்கும் ேண்டு விட முடியோது. 

பிரம்ம வித்யோம்போள் : இத்தலத்தின் தன்னிேரில்லோ தமலவி 
இவள்.திருகவண்ேோடரின் சக்தி வடிவம் இவள். மோதங்ே முனிவருக்கு 
மேளோேத் ஜதோன்றி மோதங்ேி என்ற கபயருடன் சுஜவதோரண்யமர ஜநோக்ேி 
தவம் இருந்து தன் ேணவனோே கபற்றோர். பிரம்மனுக்கு வித்மத 
ேற்பித்ததோல் பிரம்ம வித்தயோம்பிமே யோனோள். ேல்வியில் சிறந்து விளங்ே 
இவமள வைிபோடு கசய்வது சிறப்பு. நோன்கு திருக்ேரங்ேளில் இடது 
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ஜமற்ேரத்தில் தோமமரப்பூ(கசல்வச் கசைிப்பு) வலது ஜமற்ேரத்தில் 
அக்ேமோமல(ஜயோேம்) அணி கசய்வமதக் ேோணலோம்.ேீழ்க்ேரம் அபய 
ேரம்.இடது ேீழ்ேரம் திருவடிேளின் கபருமமமய ஜபசுவதோகும்.பணிந்தோர் 
எவரும் கதய்வம் ஜபோல உயரலோம் என்பதோகும்.கபருமம வோய்ந்த சக்தி 
படீங்ேளுள் இதுவும் ஒன்று. 

ேோளிஜதவி : சுஜவத வனத்தில் எழுந்தருளிய மோசக்தியோதலோல் சுஜவதன 
ேோளி என்று அமைக்ேப் படுேிறோள். எட்டு ேரங்ேள், போசம், சக்ேரம், வோள், 

உடுக்மே, ஜேடயம், ேபோலம் ஆேிய பமடக் ேலன்ேமள தோங்ேியுள்ளோர். 
போவத்தில் எடுப்பும் மிடுக்கும் கேோப்பளிக்ேிறது. உடலின் சோய்வுக்கு ஏற்ப 
வலக்ேோமலப் படீத்தின் மீது உயர்த்தி மவத்துக் கேோண்டு இடக்ேோமலத் 
கதோங்ே விட்டிருக்ேிறோர். பக்திஜயோடு ேமலமய ஆரோதிப்பவர்ேளுக்கு இவள் 
அருள் புரிேிறோள். 

துர்க்மே ஜதவி : துர்க்மேயின் உருமவக் ேண்ட மோத்திரத்தில் ஜமற்ேண்டு 
அடிமவக்ே மனம் வரோது. மேிஷமன அைித்த இந்த மோஜதவி இப்படியும் 
கூட அைேினளோே இருப்போளோ என்ற ஆச்சர்யம் வரும். இவள் தன் எட்டு 
ேரங்ேளில் சங்கு, சக்ேரம், வில், அம்பு உமடயவளோே ேோட்சி தருேிறோள். 
 

புதன் பேவோன் : வித்தயோேரேன் எனப்படும் புதன் பேவோன் அன்மன 
வித்யோம்பிமேயின் அரசோட்சிக்குட்பட்டவர் ஜபோன்றும் தோயின் 
அரவமணப்ஜபோடும் கூடி வறீ்றிருக்கும் ஜசய் ஜபோன்றும் அமனயர் 
ஜேோயிலுக்கு இடது போேத்தில் தன் ஜேோயிமல அமமத்துக் கேோண்டு அருள் 
போலிக்ேிறோர். இத்தலத்தில் திருகவண்ேோடமர புதன் தன் அலி ஜதோசம் நீங்ேி 
நவஜேோள்ேளில் ஒருவரோனோர் என்பது புரோண வரலோறு.இவர் கசய்த 
மோதவத்தின் பயனோேஜவ ரிக் ஜவதத்தின் ஐந்தோவது ேோண்டத்துக்கு அதிபதி 
ஆனோர்.திருகவண்ேோடு நவேிரே தலங்ேளில் மிேவும் புேழும் சிறப்பும் கபறக் 
ேோரணமோே அமமந்தவர். 

பிள்மளயிடுக்ேி அம்மன்:திருஞோன சம்பந்தர் இத்தலத்தின் வட எல்மலக்கு 
வந்த ஜபோது அவருக்கு ஊகரல்லோம் சிவஜலோேமோேவும், மணகலல்லோம் 
சிவலிங்ேமோேவும் ஜதோன்றின. எனஜவ இத்தலத்தில் ேோமல மவக்ே பயந்து 
"அம்மோ' என்றமைத்தோர். இவரது குரமலக்ஜேட்ட கபரியநோயேி இவமர தன் 
இடுப்பில் தூக்ேி கேோண்டு ஜேோயிலுக்குள் வந்தோர். சம்பந்தமர இடுப்பில் 
தோங்ேிய வடிவில் கபரியநோயேியின் சிமல அம்மன் ஜேோயிலின் 
பிரேோரத்தில் உள்ளது. புதனுக்கு தனி சன்னதி: நவக்ேிரேங்ேளில் புதன் 
பேவோன், ேல்வி, அறிவு, ஜபச்சுத்திறமம, இமச, ஜ ோதிடம், ேணிதம், சிற்பம், 
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மருத்துவம், கமோைிேளில் புலமம ஆேியவற்மற தர வல்லவர். இவருக்கு 
இத்தலத்தில் தனி சன்னதி உள்ளது. புதனின் தந்மதயோன சந்திரனின் 
சன்னதியும், சந்திர புஷ்ேரணி தீர்த்தமும், புதன் சன்னதிக்கு எதிரில் 
அமமந்துள்ளது.  ோதேத்தில் புதன் சரியோே அமமயோவிட்டோல் 
புத்திரபோக்ேியம் ேிமடக்ேோது. அத்துடன் அறிவுக்குமறபோடும், 

நரம்புத்தளர்ச்சியும் ஏற்படும். இப்படி குமறபோடுேள் உள்ளவர்ேள் இங்கு 
வந்து சந்திர புஷ்ேரணி தீர்த்தத்தில் நீரோடி புதன் பேவோமன வைிபட்டோல் 
ஜதோஷ நிவர்த்தி கபறலோம். இமசக்கு அதிபதியோன புதமன 
இமசக்ேமலஞர்ேளும், திமரப்படக்ேமலஞர்ேளும் வைிபட்டு பயன் 
கபறுேின்றனர். நவேிரேங்ேளில் இது புதன் சிவகபருமோமன பூ ித்து ஜபறு 
கபற்ற தலம். மிேப்புேழ்கபற்ற பிரோர்த்தமன தலம் இது என்பது 
குறிப்பிடத்தக்ேது. இத்தலம் ேோசிக்கு இமணயோன ஆறு தலங்ேளில் 
முதன்மமயோனது.ேோசியில் உள்ள 64 ஸ்நோனக் ேட்டடங்ேளுக்கு 
இமணயோன மணிேர்ணிமே ஆறு இங்குள்ளது. இத்தலத்தில் 
மூர்த்திேள்(திருகவண்ேோடர், அஜேோரமூர்த்தி, நடரோ ர்), சக்தி(துர்க்மே, ேோளி, 
பிரம்மவித்யோம்போள்),தீர்த்தம் (அக்னி தீர்த்தம்,சூர்ய தீர்த்தம்,சந்திர தீர்த்தம்) 
தலவிருட்சம்(வடவோல், வில்வம், கேோன்மற ) என்று மும்மூன்றோே 
அமமயப்கபற்ற சிறப்பு உள்ளது. ேோசியில் விஷ்ணு போதம் உள்ளது ஜபோல 
இங்கு ருத்ர போதம் வடவோல் விருட்சத்தின் ேீழ் உள்ளது. 
அட்டவரீட்டத்தலம் ஜபோன்ஜற இங்கும் சிவகபருமோன் மருத்துவோசுரமன 
சம்ேோரம் கசய்து வரீச்கசயல் புரிந்துள்ளோர். ஆதி சிதம்பரம் என்ற கபயரும் 
கபருமமயும் கபற்ற தலம் இது. சப்த விடத்தலங்ேளில் இத்தலமும் ஒன்று. 
வோல்மீேி ரோமோயணத்தில் இத்தலம் பற்றி குறிப்பிடப் பட்டுள்ளது.எனஜவ 
யுேம் பல ேண்ட ஜேோயில் இது. சிலப்பதிேோரத்திலும் இத்தலம் பற்றி 
கூறப்பட்டுள்ளது. எனஜவ சமண மவணவ ேோவியங்ேளில் கூறப்பட்டுள்ள 
மசவ சமயக் ஜேோயில் இது என்ற கபருமம கபற்றது. பட்டினத்தோர் 
இத்தலத்தில் வந்து திருகவண்ேோட்டு நோதஜர அவருக்கு குருநோதரோே 
இருந்து சிவதீட்மச தந்த தலம். இத்திருவிைோ, இத்தலத்தில் இப்ஜபோதும் 
நமடகபறுேிறது. பட்டினத்தோருக்கு திருகவண்ேோடர் என்ற கபயர் கபற 
ேோரணமோே இருந்து ஜேோயில் இது. 
 

தல வரலோறு:பிரம்மனிடம் கபற்ற வரத்தோல் மருத்துவன் என்னும் அசுரன் 
ஜதவர்ேளுக்கு துன்பத்மத விமளவித்தோன். சிவகபருமோன் அருளியபடி 
ஜதவர்ேள் ஜவற்றுருவில் திருகவண் ேோட்டில் வோழ்ந்து வந்தனர். அசுரன் 
திருகவண்ேோட்டிற்கு வந்தும் ஜபோர் கசய்தோன்.அசுரன் சிவமன ஜநோக்ேி 
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தவம் இருந்து சூலோயுதம் கபற்று ரிடப ஜதவமர சூலத்தோல் தோக்ேி 
ேோயப்படுத்தினோன்.ரிடப ஜதவர் சிவனிடம் முமறயிட சிவன் ஜேோபம் 
கேோண்டோர். அப்கபோழுது அவருமடய ஐந்து முேங்ேளில் ஒன்றோன ஈசோன்ய 
முேத்தினின்று அஜேோர மூர்த்தி ஜதோன்றினோர்.இந்த அஜேோர உருமவ ேண்ட 
மோத்திரத் திஜலஜய அசுரன் சிவனிடம் சரணோேதி அமடந்து வணங்ேினோன். 
சரணமடந்த அசுரன் அஜேோர மூர்த்தியின் ேோலடியிலும் ேோயம் பட்ட ரிடப 
ஜதவர் சுஜவதோரண்யவரர் சுவோமி நிறுத்த மண்டபத்திலும் 
இன்றும்ேோணலோம். கதன்னிந்தியோவின் மிேப் புேழ் கபற்ற சிறப்பு வோய்ந்த 
பிரோர்த்தமன தலம் இது. 
 

அதிசயத்தின் அடிப்பமடயில்: இங்கு சிவன் சுயம்பு மூர்த்தியோே 
அருள்போலிக்ேிறோர்.   
நிறம் - பச்மச  

வோேனம்- குதிமர  

தோனியம்-பச்மசப் பயறு  

ஆட்சி- மிதுனம்.ேன்னி  
உச்சம்-ேன்னி  
நீசம்-மீனம்  

திமசேோலம்- 17 ஆண்டுேள்  

பமே-சந்திரன் 

 

புதனை பற்றிய போடம் இவர் தோன் ஜசோதிட சோஸ்திரத்திற்க்கு ேோரேம் 
வேிப்பவர். இவர்தோன் புத்திேோரேன் என்று அமைக்ேப்படுேிறோர். ஜசோதிட 
சோஸ்திரத்திற்க்கு நிமனவோற்றல் மிே முக்ேியம் இல்மல என்றோல் 
ஜசோதிடம் படிக்ே இயலோது. அமனத்தும் நிமனவில் இருந்தோல் தோன் 
 ோதேம் போர்க்கும் ஜபோது அமனத்து பலன்ேளும் வந்து அருவியோே 
கேோட்டும். இல்மல என்றோல் வோடிக்மேயோளோரிடம் பல்பு 
வோங்ேஜவண்டியது தோன். புதன் ஜவறு எதற்கு எல்லோம் ேோரேன் ஆேிறோர் 
என்று போர்க்ேலோம். நல்ல புத்தி கூர்மமக்கு அதிபதி இவர் தோன். அதனோல் 
தோன் இவமர ேல்விேோரேன் என்று அமைக்ேிஜறோம்.  ோதேத்தில் நல்ல 
முமறயில் இருந்தோல் தோன் படிக்ே முடியும். சில ஜபருக்கு புதன் நல்ல 
அமமயும் சிறந்த அறிவோளியோே இருப்போர்ேள். வியோபோரத்திற்க்கும் இவர் 
தோன் ேோரேம் வேிக்ேிறோர். சிறந்த முமறயில் ஒருவர் வியோபோரம் 
கசய்வதற்க்கு புதன் தோன் ேோரணம். அமனத்து கதோடர்புேள் இருந்தோல் 
தோன் ஒருவர் வியோபோரத்தில் கேோடிேட்டி முடியும். புதன் நல்ல முமறயில் 
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இருக்கும் ஒருவர் அமனத்து கதோடர்புேளும் ேிமடக்கும். நல்ல ஜபச்சுக்கும் 
இவர் தோன் ேோரேம் வேிப்பவர். புதன் நல்ல நிமலயில் இருக்கும் ஜபோது 
போர்த்தோல் திட்டமிடுதல் அமனத்து ஜபருக்கும் சிறந்த முமறயில் நன்மம 
பயக்கும் விதத்தில் இருக்கும். நல்ல வைியில் திட்டமிடுதல் புதன் நல்ல 
நிமலயில் இருக்கும் ஜபோது இந்த மோதிரி நடக்கும். உடலில் நல்ல ஜதோல் 
நிமலக்கும் இவர் தோன் ேோரேம் வேிக்ேிறோர். புதன் கேட்டோல் என்ன 
நடக்கும். புத்தி கேட்டுவிடும் படிப்பது எதுவும் நிமனவில் இருக்ேோது 
இரண்டோம் வடீ்டில் கேட்டோல் ஜபச்சு ஒழுங்ேோே வரோது திக்ேி திக்ேி 
ஜபசுவோர்ேள் அல்லது ஜபச்சு சுத்தமோே வரோது. அது புதன் உடன் ஜசரும் 
ேிரேத்மதப் கபோறுத்தது. புதன் கேட்டோல் திட்டமிடுதல் அமனத்தும் 
வில்லங்ேமோேதோன் இருக்கும். புதனுடன் ஜசரும் கேட்ட ேிரேங்ேமள 
கபோருத்து வில்லங்ேம் அமமயும். ஞோபேம் மறதி ஏற்படும். கதோழுஜநோய் 
தோக்கும் 

 

புதன் ஒவ்வவோரு வடீ்டிலும் இருந்தோல் என்ை நடக்கும்  

புதன் 1 ஆம் வடீ்டில்  இருந்தோல் அதோவது லக்ேினத்தில் இருந்தோல் நல்ல 
புத்தி உடன் இருப்போர்ேள் நல்ல ஜபச்சு இருக்கும் ஜபச்சில் இனிமம 
இருக்கும். நல்ல உலே விஷயங்ேளில் சிறந்த அறிவு இருக்கும். நல்ல 
சுறுசுறுப்போேவும் நல்ல ஜதோற்றப்கபோைிவுடன் இருப்போர்ேள். லக்ேினத்தில் 
இருந்து ஏைோம் வடீ்மடப் போர்ப்பதோல் மமனவியுடன் பிடிப்புடன் 
இருப்போர்ேள்.  
 

புதன் 2 ஆம் வடீ்டில் இருந்தோல் ஜபச்சு நன்றோே இருக்கும் இவரின் 
ஜபச்சுக்கு மதிப்பு இருக்கும். தந்மதயிடம் இவருக்கு மதிப்பு இருக்கும் 
குடும்பம் சிறந்து விளங்கும். கசல்வ வளம் நன்றோே இருக்கும்.  
 

புதன் 3 ஆம் வடீ்டில் இருந்தோல் இமளய சஜேோதர சஜேோதரிேள் நிமறய 
ஜபர் இருப்போர்ேள். அவர்ேளில் இரட்மட பிறப்பு உள்ளவர்ேளோே இருக்ே 
வோய்ப்பு உண்டு. நல்ல ஆயுள் இருக்கும். வியோபோர நுட்பம் ஏற்படும். புதன் 
மிதுனம் ரோசிக்கும் ேன்னி ரோசிக்கும் அதிபதி. புதன் ஒரு இரட்மட ேிரேம் 
இந்த ரோசியில் பிறந்தவர்ேமளப் பற்றி போர்த்தீர்ேள் ஆனோல் இவர்ேள் உள் 
ஒன்று மவத்து கவளியில் ஒரு மோதிரி ஜபசுவோர்ேள். இரட்மட ஜவஷம் 
மிகுதியோே இருக்கும். நீங்ேள் இவர்ேளிடம் ஜபோய் எதமன ஜேட்டோலும் 
உங்ேளிடம் ஒன்று ஜபசிவிட்டு உங்ேள் நண்பர்ேளிடம் உங்ேமளப் பற்றி 
ஜேட்டு கதரிந்துக்கேோள்வோர்ேள். புதனின் இயல்பு இது. மிதுனம் ேன்னி 
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ரோசிேோரர்ேள் ேோமத்தில் மிகுதியோன ஈடுபோடு உள்ளவர்ேளோே இருப்போர்ேள். 
அதனோல் இவர்ேளுக்கு குைந்மதேள் பிறப்பது தோமதமோேிறது. முமறயற்ற 
கதோடர்பு ேர்மத்மத விமல கேோடுத்து வோங்குவது ஜபோல் தோன் இதமன 
இவர்ேள் தவிர்க்ே ஜவண்டும். நோன் போர்த்த இந்த ரோசிேோரர்ேளின் 
 ோதேங்ேளில் மிகுதியோன நபர்ேளின் மேன் மற்றும் மேளுக்கு திருமணம் 
நமடகபறுவது தோமதமோேிறது.  
 

புதன் 4 ஆம் வடீ்டில் இருந்தோல் நல்ல ேல்வியோற்றமலத் தருவோர். 
தோய்வைி மோமன் வமேயில் உதவி ேிமடக்கும். வோேனம் வமேயில் நல்ல 
வருமோனம் வரும். ஒரு வோேனம் வோங்ேினோல் உடஜன அடுத்த வோேனம் 
வோங்குவோர். நோன்ேோம் வடீு வடீ்மட குறிப்பதோல் வடீு வோங்கும் ஜயோேம் 
புதனோல் ேிமடக்கும். ஒரு வடீ்மட வோங்ே ஏற்போடு கசய்தோல் இரண்டு வடீு 
வோங்குவோர்ேள். நல்ல நண்பர்ேள் ேிமடப்போர்ேள்.  
 

புதன் 5 ஆம் வடீ்டில் இருந்தோல் நல்ல ேவிமத எழுதுவோர். நல்ல 
ஜவடிக்மேயோே ஜபசுவோர். அரசோங்ேம் மூலம் நல்ல பதவிேள் வரும். 
கபரியவர்ேள் மூலம் நல்ல பதவி, மரியோமத ேிமடக்கும். நல்ல தந்திர 
ஜவமலேள் கதரியும்.  
 

புதன் 6 ஆம் வடீ்டில் இருந்தோல் மோமன் வைியில் ஒருவர் மிேபிரபலமோே 
இருப்பர். மோமனின் உதவி ேிமடக்கும். ஆறோம் வடீு சத்ரு ஸ்தோனம் என்று 
அமைக்ேப்படுவதோல் விஜரோதிேள் வரோமல் இருக்ே மவப்போர். ஆனோல் 
சச்சரவு இருக்கும். ஜபச்சு சில ஜநரங்ேளில் ேலவரத்மத உண்டோக்குவது 
ஜபோல் இருக்கும்.  
 

புதன் 7 ஆம் வடீ்டில் இருந்தோல் நல்ல அைேோன மமனவி அமமயும். அவர் 
மூலம் வருமோனம் வரும். வியோபோரத்தில் நல்ல நட்பு ேிமடக்கும். 
ேமலேளில் ஆர்வம் இருக்கும். நல்ல ஆயுள் ேிமடக்கும். மோமன் மேள் 
கூட மமனவியோே வர வோய்ப்பு இருக்ேிறது. அல்லது திருமண 
விஷயங்ேளில் மோமன் உதவி கேோண்டு திருமணம் வரும். மோமஜன கபண் 
போர்க்ேலோம். அந்த வரிமசயில் புதன் குறிக்கும் சோதி மவசியர். என்னடோ 
ேிரேங்ேளிலும் சோதியோ என்று ஜேட்ேலோம். ஆமோம் ேிரேங்ேளிலும் அந்த 
அந்த ேிரேம் ஒவ்கவோரு சோதிமய குறிக்ேிறது. இது எதனோல் என்றோல் 
பிரசன்ன சோதேம் போர்க்கும் ஜபோது இது பயன்படும். ஒரு கபோருள் திருடு 
ஜபோகும் ஜபோது ேளவு ஜபோன கபோருமள திருடியவன் இந்த சோதிமய 
ஜசர்ந்தவன் என்று கசோல்லுவதற்க்கு பயன்படும்.  
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புதன் 8 ஆம் வடீ்டில் இருந்தோல் ேல்வியில் தமட ஏற்படும். மோமன் 
இருக்ேமோட்டோர் அப்படிஜய மோமன் இருந்தோலும் அவர் மூலம் எந்த பயனும் 
இருக்ேோது. புதன் நல்ல முமறயில் இருந்தோல் உயில் மூலம் கசோத்து 
வரும்.  
 

புதன் 9 ஆம் வடீ்டில் உள்ள இருந்தோல் கசல்வம் நன்றோே இருக்கும். 
குைந்மத போக்ேியம் இருக்கும். நன்றோே ேவர்ந்து இழுக்கும் ஜபச்சு திறன் 
இருக்கும். நன்றோே உயர்ேல்வி படித்திருப்போர்ேள். உயர்ேல்வியில் சிறந்த 
விளங்ே உதவி கசய்வோர்.  
 

புதன் 10 ஆம் வடீ்டில் இருந்தோல் அரசோங்ே ஜவமலயில் இருப்போர்ேள். 
கசோத்துேள் ஜசரும் ஏக ன்சி கதோைில் லோபம் தரும். ஆடம்பர கபோருட்ேள் 
வடீு ஜதடி வரும். கதோைில்ேள் நிமறய கசய்யமவப்போர். மோமன் மூலம் 
கதோைில் அமமயும். அறிவுக்கு முக்ேியம் கேோடுத்து கசய்யும் கதோைிலில் 
கசய்வோர்.  
 

புதன் 11 ஆம் வடீ்டில் இருந்தோல் கபரும் பணக்ேோரரோே இருப்போர்ேள் 
கபண்ேள் மூலம் வசதி வோய்ப்பு வரும். மூத்த சஜேோரர் மூலம் வருமோனம் 
வரும். நல்ல புத்திசோலி உள்ள நண்பர்ேள் ேிமடப்போர்ேள்.  
 

புதன் 12 ஆம் வடீ்டில் இருந்தோல் படிப்பறிவு இல்லோமல் ஜபோகும். 
வோழ்க்மேயில் ேஷ்டபடுவோர்ேள் ஜதோல்வியோதி உள்ள கபண்ணிடம் 
கதோடர்பு இருக்கும். கபண்ேள் மூலம் விமரயம் ஏற்படும். நல்ல துப்பறியும் 
திறன் இருக்கும். ஜமமல கசோன்ன பலன்ேள் கபோதுவோனமவதோன். புதன் 
நல்ல முமறயில் இருக்கும் ஜபோது இந்த பலன்ேள் நமடகபறலோம். புதன் 
கேட்டோல் இதற்க்கு ஜநரமோறோன பலன்ேள் நமடகபறும். 
 

புதன் (படிப்பும், அறிவும் வபற) 

ஓம் ே த்வ ோய வித்மஜே  

சுேேஸ்தோய தீமேி  
தன்ஜனோ புதஹ் ப்ரஜசோதயோத்  

ஓம் ஜசோமபுத்ரோய வித்மஜே  

மேோப்ரஜ்ஞோய தீமேி  
தன்ஜனோ புதஹ் ப்ரஜசோதயோத்  

ஓம் சந்திரசுதோய வித்மஜே  

கசௌம்யக்ரேோய தீமேி  
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தன்ஜனோ புதஹ் ப்ரஜசோதயோத்  

ஓம் ஆத்ஜரயோய வித்மஜே  

ஜசோமபுத்ரோய தீமேி  
தன்ஜனோ புதஹ் ப்ரஜசோதயோத் 
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27  நட்சத்திர பபொதுப் பலன்கள் 

 

அசுவினி 
நீங்கள் இந்த நட்சத்திரத்தில் பிறந்திருப்பதொல், நல்ல புத்திசொலியொகவும், பலரொலும், விரும்பி 
நநசிக்கப்பட்டவரொகவும், பசல்வந்தரொகவும், நன்கு வளர்க்கப்பட்டவரொகவும் விளங்குவரீ்கள். அத்துடன் 
பிறருக்கு மரியொதத கொட்டும் பண்பொடும் உண்தமநபசும் குணமும், எப்நபொதும் மகிழ்ச்சியுடன் 
இருப்பதொன சுபொவமும் உங்களிடம் கொணப்படும். நீங்கள் உங்கள் பதொழிலில், பயிற்சி பபற்றவரொக 
விளங்குவரீ்கள். நண்பர்கள் மற்றும் உறவினர்களுடன், நீங்கள் நல்ல உறவுகதளப் பரொமரித்து 
வருவரீ்கள். நீங்கள் நல்ல உதடயுடுத்திடுவதிலும் ஆபரணங்களிலும் ஆதச பகொண்டவர். . 

 

பரணி 
பரணி நட்சத்திரம் தரணி கட்டி ஆள்வொர்கள் என்பது ந ொதிட வொக்கொகும்.நல்ல முயற்சியொன 
உதழப்பு இருந்தொல் இது சொத்தியமொகும். நீங்கள் இந்த நட்சத்திரத்தில் பிறந்திருப்பதொல், உங்கதளப் 
பற்றி தவறொக யொர் பசொன்னொலும் அதத பபொருட்படுத்தொமல் வொழ்வில் பவற்றி பபற 
நபொரொடுவரீ்கள்.சில நநரங்களில் உங்களது நபொரொட்டங்களில் பின்னதடவு ஏற்பட்டொலும் இறுதியில் 
பவற்றி கிட்டும். 

 

கார்த்திகக 

இந்த நட்சத்திரத்தில் நீங்கள் பிறந்தவரொதலொல், இள வயதிநலநய 
கஷ்டங்கதளயும்,நபொரொட்டங்கதளயும் சந்திக்கநவண்டி வரும்.யொருதடய வழிகொட்டுதலும் 
இல்லொமல் முன்நனறக்கூடியவர்கள். உங்கள் பண நிதலதம, சிறப்பொக இரொது.உங்களுக்கு 
பளிச்பசன்ற நல்ல நதொற்றமிருக்கும் நீங்கள் பரவலொகப் புகழ்பபற்று விளங்குவரீ்கள். 
நநர்தமயும்,நொணயமும் பகொண்டவர்கள். உங்களுக்கு ஒதுக்கப்படும் நவதலகதள முடித்துக் 
பகொடுக்கும் திறதம, உங்களுக்கு இருக்கிறது. 

 

ரராகிணி 
நீங்கள் இந்த நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவரொதலொல், நீங்கள் பதய்வ ஈடுபொடு பகொண்டிருப்பரீ்கள். 
உங்களுக்கு விவசொயம் முலமொகத்தொன், முக்கியமொக வருமொனம் கிதடக்கும். நீங்கள், நல்ல அழகிய 
நதொற்றமுதடயவரொகவும், புத்திசொலியொகவும், புதிர்களுக்கு விதட கண்டுபிடிப்பதில் மிகுந்த 
சொமர்த்தியசொலியொகவும் விளங்குவரீ்கள் 

 

மிருகசரீிசம் 

நீங்கள் இந்த நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவரொதலொல், நபொரிலும், நபொர்சொர்ந்த உத்திகளிலும், தந்திரங்களிலும் 
பவற்றி கொண்பரீ்கள். மற்றவர்களிடம் மரியொததநயொடும் பண்நபொடும் பழகுவரீ்கள் உணர்ச்சி 
பவறியுதடய உங்களுக்கு, அரசு உயர் அதிகொரிகள் நல்ல மதிப்பும் மரியொததயும் அளிப்பொர்கள். 
நநர்த்தியொனவற்தற நன்கு உணர்ந்து பொரொட்டக்கூடிய நீங்கள் எப்நபொதுநம, சரியொன பொதததயத்தொன் 
பதரிந்பதடுப்பரீ்கள். 
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திருவாதிகர 

நீங்கள் இந்த நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவர்கள் உணதமக்கு மொறொக எததயும் பசய்ய மொட்டொர்கள். 
அறிவுத் திறன்பபற்ற புத்திசொலியொக இருப்பரீ்கள். பிறருக்கு தர்மம் பசய்துஅதில் மகிழ்ச்சிகொண 
முயலும் நீங்கள், பல சமயங்களில், முன் நகொபம் பகொண்டவரொகவும், வருங்கொலத்தில் நல்ல 
நம்பிக்தக பகொண்ட ததரியசொலியொகவும் விளங்குவரீ்கள். உங்கள் வொழ்க்தகயில், சொதொரணமொக பல 
வசதிகளும் சுகநபொகங்களும் இரொது நீங்கள் கடினமொன வொழ்க்தக நடத்த நவண்டியிருக்கலொம் 
நீங்கள் பசலவொளியொக இருப்பதுடன், துன்பங்கள்நநரிடும்நபொதும், மனம் கலங்கொமல் இருப்பவர். 

 

புனர்பூசம் 

நீங்கள் இந்த நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவரொதலொல், நீங்கள் பபொறுதமசொலியொகவும், அதமதியொன 
சுபொவமுதடயவரொகவும் இருப்பரீ்கள் நல்ல குணத்துடன், நண்பர்கள் மற்றும் உறவினர்களின் 
அன்புக்கும், பிரியத்துக்கும் பொத்திரமொனவரொக விளங்குவரீ்கள். உங்களுக்கு மதிப்பும், மரியொததயும் 
கிதடக்கும் நீங்கள் தொரொள சிந்ததயுதடயவரொக இருப்பரீ்கள். குழந்ததகள் முலம் மன நிதறவு 
பபற்று, நல்ல பசல்வந்தரொக விளங்குவரீ்கள். மதிப்பு வொய்ந்த ரத்தினக் கற்களில் உங்களுக்கு மிகுந்த 
ஈடுபொடு இருக்கும் பசொந்தத்தில் பசொத்துக்களும் இருக்கும். நீங்கள் விரிவொக, பல இடங்களில் பயணம் 
பசய்வரீ்கள். 

 

பூசம் 

நீங்கள் இந்த நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவரொதலொல், உங்கள் விருப்பங்கள்மீது, உங்களுக்குக் கட்டுப்பொடு 
இருக்கும் பபொதுவொக பலரும் உங்கதள விரும்பி நநசிப்பொர்கள் சமய ஈடுபொடும், தொரொள சிந்ததயும், 

மற்றவர்களுக்கு உதவிடும் மனப்பொன்தமயும், உங்களிடம் கொணப்படும். நீங்கள், நன்கு படித்த 
புத்திசொலியொகவும், பதய்வ நம்பிக்தகயுடன், உண்தமயில் உறுதி பகொண்டவரொகவும் இருந்து, 

வசதியொன வொழ்க்தக நடத்துவரீ்கள். நீங்கள் மிகுந்த அதிருஷ்டசொலியொகவும், பசல்வந்தரொகவும், நல்ல 
உடல்கட்டு அதமந்தவரொகவும் விளங்குவரீ்கள். 

ஆயில்யம் 

நீங்கள் இந்த நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவரொதலொல்,வசதியொன குடும்பத்தில் பிறந்தொலும் கூட 
எளிதமயொக இருப்பொர்கள் . உங்கள் தந்தத, தொய் அல்லது உங்கள் வயதுதடய மற்றவர்கள் மிகுந்த 
மரியொதத தவத்திருப்பரீ்கள்.நண்பர்கள் மற்றும் உறவினர்களுடன் உதவிக்கொக நபொய் நிக்க 
மொட்டீர்கள்.மதுபழக்கம் வரொமல் பொர்த்துபகொள்வது நல்லது.சில சில சிரமங்கதள அனு8பவித்தொலும் 
யொரிடமும் பவளியில் கொட்டிபகொள்ளமொடீர்கள். 

 

 

மகம் 

நீங்கள் இந்த நட்சத்திரத்தில் பிறந்திருப்பதொல், நல்ல பசல்வந்தரொகவும், புத்திசொலியொகவும், பிறரிடம் 
கருதண கொட்டி உதவி பசய்பவரொகவும் இருப்பரீ்கள். நீங்கள் வியொபொரத்தில் பவற்றி கொண்பதுடன், 

சுகநபொகமொன வொழ்க்தகபயொன்றும் நடத்துவரீ்கள். உங்களுக்கு பல பணியொட்கள் இருப்பொர்கள் 

RangaRakes tamilnavarasam.com



பதய்வகொரியங்களில் உங்களுக்கு ஈடுபொடு இருக்கும். உங்கள் மதனவியுடன் சுமுகமொன உறவுகதள 
பகொண்டிருப்பரீ்கள். உங்கள் பபற்நறொர்களிடம், கடதமப் பற்றுடன் நடந்து பகொண்டொலும், எதிலும் 
கண்டிப்பொக இருக்கக்கூடிய, ஒரு கடும் சுபொவம், உங்களிடம் குடிபகொண்டிருக்கும். உங்கள் எண்ணமும் 
பசயலும், பதளிவொனதொய், திட்டவட்டமொனதொக அதமந்திருக்கும். 

 

பூரம் 

நீங்கள் இந்த நட்சத்திரத்தில் பிறந்திருப்பதொல், பமன்தமயொக நபசும் குணம் உதடயவரொகவும், 

சமயப்பற்றும், துணிச்சலும், தொரொள சிந்ததயும், பதகவர்கதள பவற்றி பகொள்ளும் சொதுர்யமும், 

தந்திரபுத்தியும் பகொண்டவரொக இருப்பரீ்கள். நீங்கள், கொமபவறி உணர்ச்சியும், கர்வமும் 
பகொண்டிருப்பரீ்கள். நிதிநிதல, அவ்வளவு வசதியொக இரொது. 

 

உத்திரம் 

நீங்கள் இந்த நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவரொதலொல், நீங்கள், கருதண உள்ளம் நிதறந்தவரொகவும், 

பபொறுதம மிக்கவரொகவும், நல்ல பண்பொடொன நடத்தத பகொண்டவரொகவும், பலரொலும் விரும்பி 
நநசிக்கப்படுபவரொகவும் விளங்குவரீ்கள். நீங்கள், உங்கள் பசொந்த சம்பொதிப்புடன், சுகநபொகமொக 
வொழ்க்தக நடத்துவரீ்கள். உங்கள் உடல் எதட அதிகரித்திடலொம் கவனம் நததவ 

 

அஸ்தம் 

நீங்கள் இந்த நட்சத்த்திரத்தில் பிறந்திருப்பதொல், மிகுந்த விநவகியொகவும், தொரொள மனம் 
பகொண்டவரொகவும், பசல்வந்தரொகவும், பலரொலும் விரும்பி நநசிக்கப்படுபவரொகவும் விளங்குவரீ்கள். 
துறவிகளிடம் உங்களுக்கு நம்பிக்தக இருக்கும். 30 லிருந்து 32 வயது வதரயொன கொலத்தில் நீங்கள் 
முன்நனறுவரீ்கள் 

 

சித்திகர 

நீங்கள் இந்த நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவரொதலொல், தரம சிந்ததன இருக்கும்.அன்பொன குணம் 
பகொண்டவர்கதளமிகவும் விரும்புவரீ்கள். நபொர், உத்திகள் பற்றிய பல விஷயங்கள், உங்களுக்குத் 
பதரிந்திருக்கும். படிப்பும், அறிவும், பணமும் பதடத்தவரொன நீங்கள், சத்திய வொதியொக விளங்குவரீ்கள். 
உங்கள் மதனவியும் குழந்ததகளும், உங்களுக்கு மன மகிழ்ச்சி தருவொர்கள். நல்ல வசதியொன 
வொழ்க்தக நடத்தப்நபொகும் நீங்கள் கடின உதழப்பொளியொகவும், துணிச்சல் மிக்கவரொகவும், பபொருள் 
ஆர்வம் பகொண்டவரொகவும் விளங்குவரீ்கள். கட்டிடங்கள் கட்டுவது, தவத்தியம், ந ொதிடம் 
ஆகியவற்றில், உங்களுக்கு நல்ல அறிவொற்றல் இருக்கும். நீங்கள் சமயப்பற்றும், பதய்வ பக்தியும் 
பகொண்டிருப்பரீ்கள். நீங்கள் பணம் சம்பொதித்தொலும் பணம் நசர்த்து தவத்திட முடியொது. 

 

சுவாதி 
நீங்கள் இந்த நட்சத்த்திரத்தில் பிறந்திருப்பதொல், நல்ல அழகிய நதொற்றத்துடனும், மகிழ்ச்சியொன 
சுபொவத்துடனும், விளங்குவரீ்கள் உங்களுக்கு சமயப்பற்று இருக்கும் தர்ம கொரியங்களுக்கொக 
நன்பகொதட அளிப்பரீ்கள். நீங்கள், உங்கள் உணர்ச்சிபவறிகதள கட்டுப்படுத்தி தவத்திடும் ஆற்றல் 
பபறுவரீ்கள் .மனதில் ஏற்படும் கொம எண்ணங்கதள குதறத்துபகொள்வது நல்லது.வியொபொரத்தில் 
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நதர்ச்சி பபற்றவரொக விளங்குவதுடன், நண்பர்கள் மற்றும் உறவினர்களுடனும் நல்லுறவுகதளப் 
பரொமரிப்பரீ்கள். 

 

விசாகம் 

நீங்கள் இந்த நட்சத்திரத்தில் பிறந்திருப்பதொல், சமயப் பற்றும், பதய்வ பக்தியும் பகொண்டவரொக 
இருப்பரீ்கள் ஆனொல் பபொறொதமயும், பதகதம உணர்வும் உங்களிடம் இருக்கொது.இயற்தகயிநலபய 
ஞொனமும்,அறிவும் இருக்கும் உங்கள் மனநிதல சில நநரம் சஞ்சலம் பகொண்டதொக இருந்தொலும் பின் 
பதளிவொகிவிடுவரீ்கள். 

 

அனுஷம் 

நீங்கள் இந்த நட்சத்திரத்தில் பிறந்திருப்பதொல், இள வயதிநலநய சிரமப்பட்டொலும்,பிற்கொலத்தில் நல்ல 
பசல்வந்தரொகவும், பபரும்பொலும் அயல் நொட்டில் வசிக்கக் கூடியவரொகவும் இருப்பரீ்கள். பயணம் 
பசய்வதில் உங்களுக்கு நல்ல விருப்பமிருக்கும். நீங்கள் நன்கு படித்துத் நதர்ச்சி பபற்றவரொகவும், 

பணம் ஈட்டுவதில் படுசொமர்த்தியசொலியொகவும் இருப்பதுடன், நண்பர்களுக்கும் உறவினர்களுக்கும், 

உதவியும் பசய்வரீ்கள். 

 

ரகட்கை 

இந்த நட்சத்திரத்திரத்தில் பிறந்தவரொதலொல், அழகொன குணமும்,மனதில் அன்பும் 
இருக்கும்.பலவிதமொன கதலகதள கற்பொர்கள்.நபொரொட்டமொன வொழ்வு அதமந்தொலும் பிற்கொலத்தில் 
மிகுந்த புகழ் பபற்றவரொக இருப்பொர்கள்.யொதரயும் பபொருபடுத்தொமல் வொழ்க்கூடியவர்கள். 

 

மூலம் 

நீங்கள் இந்த நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவரொதலொல், நீங்கள் பணக்கொரரொகவும், மகிழ்ச்சி நிதறந்தவரொகவும் 
இருப்பரீ்கள். நீங்கள், மற்றவர்களுக்கு தீங்கு விதளவித்திடமொட்டீர்கள் மிகவும் உறுதியொன 
கருத்துக்கதளக் பகொண்டிருப்பரீ்கள். நீங்கள், தொரொள சிந்தத பகொண்டிருப்பரீ்கள். பிறரொல் விரும்பி 
நநசிக்கப்படுவரீ்கள் நண்பர்களும் உறவினர்களும், உங்களுக்கு மதிப்பும் மரியொததயும் தருவொர்கள். 
டொம்பகீமொன பசொகுசு வொழ்க்தகதய நீங்கள் வொழ்வதுடன், பதட்டப்படொத அதமதியொன சுபொவம் 
ஒன்தறயும் பகொண்டிருப்பரீ்கள். 

 

 

பூராைம் 

நீங்கள் இந்த நட்சத்திரத்தில் பிறந்திருப்பதொல், நீங்கள், புத்திசொலியொகவும், கர்வமுதடயவரொகவும், 

மற்றவர்களுக்கு உதவியளித்து, நண்பர்களிடம் மிகுந்த ஒட்டுதலொகவும் இருப்பரீ்கள். உங்கள் 
விருப்பத்துக்கு இதசவொன மதனவியும் உங்களுக்கு கிதடப்பொள் நீங்கள் உறுதியொன கருத்துக்கதளக் 
பகொண்டிருப்பரீ்கள். குழந்ததகள் மற்றும் நண்பர்கள் முலம் உங்களுக்கு மன மகிழ்ச்சி கிட்டும். 
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நீங்கள் இந்த நட்சத்திரத்தில் பிறந்திருப்பதொல், கடதமப்பற்றுடன் கீழ்ப்படிந்தும், நல்ல குணம் 
பதடத்தவரொகவும், பல நண்பர்கதளக் பகொண்டவரொகவும் விளங்குவரீ்கள். நீங்கள் 
நன்றியுதடயவரொகவும், அன்புள்ளம் நிதறந்தவரொகவும் இருப்பதுடன், உங்களுக்கு கிதடத்த உதவிக்கு 
நன்றிக் கடனும் பசலுத்துவரீ்கள். நீங்கள், மிகுந்த தந்திர புத்தியுதடய சொமர்த்தியசொலியொகவும், 

முயற்சியில் பவற்றி கொண்பவரொகவும் விளங்குவரீ்கள். உங்களுக்கு பல பசல்வந்தர்கதளத் 
பதரிந்திருக்கும் உங்கள் முதலொளிகள் உங்கதள மதித்து மதிப்புக் பகொடுப்பொர்கள். இதசயிலும் 
நடனத்திலும் உங்களுக்கு அபொர ஆதச இருக்கும். 

 

திருரவாணம் 

நீங்கள் இந்த நகூஷத்திரத்தில் பிறந்தவரொதலொல், நல்ல சுபிட்சத்நதொடும், படித்தவரொகவும், 

புத்திசொலியொகவும் விளங்குவரீ்கள். இதச, ந ொதிடம், கணிதம் - ஆகியவற்றில் உங்கள் மிகுந்த ஆர்வம் 
இருக்கும். உங்கள், அதீதமொன, நல்ல சக்திவொய்ந்த உள்ளுணர்வு ஒன்று இருக்கும். உங்களுக்கு 
கவர்ச்சிமிக்க, தொரொள மனம் பதடத்த மதனவி/கணவன் கிதடப்பொர். 

 

அவிட்ைம் 

நீங்கள் இந்த நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவரொதலொல் இதசயில் ஆழ்ந்த விருப்பம் பகொண்டிருப்பரீ்கள். 
தொரொள சிந்ததயும், பசல்வவளமும், நல்ல தீர உணர்வும் பகொண்டவரொக நீங்கள் விளங்குவரீ்கள். பிறர் 
உங்கதள மதித்து மரியொதத, தருவொர்கள் உங்கள் கணவன்/மதனவி உங்கதள மிகவும் விரும்பி 
நநசிப்பொர். நீங்கள் ததரியமொனவரொக இருப்பரீ்கள் உங்கள் சநகொதரர்கள் மற்றும் உறவினர்கதள, 

நீங்கள் மிகவும் விரும்பி அன்பு கொட்டுவரீ்கள். 

 

சதயம் 

நீங்கள் இந்த நகூஷத்திரத்தில் பிறந்தவரொதலொல், தர்மசிந்தத உதடயவரொகவும், பசல்வவளமும், 

தொரொள மனமும், சுநயச்தசயொன கருத்தும், புத்திசொலித்தனமும், அறிவொற்றலும் நிதறந்தவரொகவும் 
விளங்குவரீ்கள். உங்கள் பதகவர்கதள ஒடுக்கி பவற்றி கொண்பரீ்கள். உங்கதளப் பலரும், மதித்து 
மரியொதத கொட்டுவொர்கள் உங்களுக்கு நல்ல அந்தஸ்தும் அதிகொரமும் இருக்கும். நீங்கள் எததயும் 
ஒளிவு மதறவின்றி பவளிப்பதடயொகச் பசொல்லிவிடக் கூடியவர் ஆனொல் உண்தம நபசுபவர்/ நீங்கள் 
கஷ்டங்கதள அனுபவிப்பரீ்கள். 

 

பூரட்ைாதி 
நீங்கள் இந்த நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவரொதலொல், பணம் சம்பொதிப்பதில் பவற்றி கொண்பரீ்கள் அதிகமொகப் 
நபசக்கூடிய நீங்கள், நன்கு படித்தவர் நதர்ச்சிபபற்றவர். நண்பர்களுடன் உங்களுக்கு நல்ல உறவுகள் 
இருந்து வரும். நீங்கள் பதளிவொகப் நபசுவரீ்கள். உங்கள் வொழ்க்தகத் துதண, பபரும்பொலும் ஒரு 
பணக்கொரக் குடும்பத்திலிருந்து வந்தவரொக இருப்பொர். நீங்கள், பவகு எளிதில், எதிர்பொதலச் 
நசர்ந்தவர்களொல் ஈக்கப்படுகிறரீ்கள். குழந்ததகள் உங்களுக்கு மகிழ்ச்சிதயத் தருவொர்கள். உங்களுக்கு, 

நல்ல, உடல்கட்டு இருக்கும் . 

உத்திராைம் 
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நீங்கள் இந்த நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவரொதலொல், ஒரு சிறந்த நமதடப் நபச்சொளரொகவும், மகிழ்ச்சி 
நிதறந்தவரொகவும், நற்குணமும், எதிரிகதள ஒடுக்கி பவற்றி பகொள்ளும் திறனும் மிக்கவரொகவும் 
விளங்குவரீ்கள். நீங்கள், தொரொள சிந்ததயுதடயவரொகவும், பசல்வவளமும், அறிவொற்றலும் 
நிதறந்தவரொகவும் இருப்பரீ்கள். உங்களுக்கு கவர்ச்சிகரமொன, வசீகர உடற்கட்டு இருக்கும். 

 

ரரவதி 
நீங்கள் இந்த நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவரொதலொல், நல்ல சுபொவம் உதடயவரொகவும், பணக்கொரரொகவும், 

நன்னம்பிக்தகயும், அறிவொற்றலும் பதடத்தவரொகவும், நியொயமொன வழிகளில் பணம் 
சம்பொதிப்பவரொகவும் நீங்கள் விளங்குவரீ்கள். நீங்கள், வயதில் பபரியவர்களுக்கும் பபற்நறொர்களுக்கும் 
பணிந்து நடப்பதுடன், மரியொததயும் அளிக்கிறரீ்கள்.  

 

உத்ரட்ைாதி 
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ஓம் நமசிவோய ; குரு தட்சணோமூர்த்தியோய நமே 

 

 

ேிரேங்ேள் ஜேர்க்கே 

 

 
ேிரே ஜேர்க்கே1. சூரியனுக்கு: சந்திரன், சசவ்வோய், குரு இம் மூன்றும் நட்புக் 
ேிரேங்ேள். சுக்ேிரன், சனி, ரோகு, ஜேது இந்த நோன்கும் பமேக் ேிரேங்ேள் புதன் மட்டும் சமக் 
ேிரேம் (Neutral Planet)  

2.சந்திரனுக்கு: சூரியனும் புதனும் நட்புக் ேிரேங்ேள் ரோகுவும், ஜேதுவும் பமேக் 
ேிரேங்ேள்சசவ்வோய், குரு, சுக்ேிரன், சனி இந்நோன்கும் சமக் ேிரேங்ேள்  

3. சசவ்வோய்க்கு: சூரியன், சந்திரன், குரு இம் மூன்றும் நட்புக் ேிரேங்ேள். புதன், ரோகு, ஜேது 
இம்மூன்றும் பமேக் ேிரேங்ேள் சுக்ேிரனும், சனியும் சம்க் ேிரேங்ேள்  

4. புதனுக்கு: சூரியனும் சுக்ேிரனும் நட்புக் ேிரேங்ேள் சந்திரன் மட்டுஜம பமேக் 
ேிரேம்சசவ்வோய், குரு, சனி, ரோகு, ஜேது இவ்மவந்தும் சமக் ேிரேங்ேள்  

5. குருவுக்கு: சூரியன், சந்திரன், சசவ்வோய் இம் மூன்றும் நட்புக் ேிரேங்ேள். புதனும், 

சுக்ேிரனும் பமேக் ேிரேங்ேள் சனி, ரோகு, ஜேது இம்மூன்றும் சமக் ேிரேங்ேள்  

6. சுக்ேிரனுக்கு: புதன், சனி, ரோகு, ஜேது இந்த நோன்கும் நட்புக் ேிரேங்ேள் சூரியனும், 

சந்திரனும் பமேக்ேிரேங்ேள் சசவ்வோயும், குருவும் சமக் ேிரேங்ேள்  

7. சனிக்கு: புதன், சுக்ேிரன், ரோகு, ஜேது இந்நோன்கும் நட்புக் ேிரேங்ேள் சூரியன், சந்திரன், 

சசவ்வோய் இம்மூன்றும் பமேக் ேிரேங்ேள் குரு மட்டும் சமக் ேிரேம் 

8. இரோகுவுக்கும், ஜேதுவுக்கும்: சுக்ேிரனும், சனியும் நட்புக் ேிரேங்ேள் சூரியன், சந்திரன், 

சசவ்வோய் இம்மூன்றும் பமேக் ேிரேங்ேள் புதனும், குருவும் சமக் ேிரேங்ேள்   

 
 

ேிரேங்ேள் ஜேர்க்கே பலன்ேள்  

*    லக்னத்திற்கு 4,7 ஆேிய ஜேந்திரங்ேளில் சுபக் ேிரேங்ேள் ஜசர்ந்து நிற்ேப் பிறந்த 
 ோதேன் சபோன் சபோருள் மற்றும் ஜேோடி ரூபோய் சம்போதிக்கும் திறம் சபற்று சிறப்புடன் 
வோழ்வோன். பலவித வோேனம் சபற்று சபருமம அமடவோன்.   
*    லக்னத்திற்கு 4ம் இடம் சர ரோசியோே அமமய அதில் ஒரு ேிரேம் நின்றோல் அந்த 
 ோதேன் அரசனுக்குரிய ஆடம்பர வோழ்க்மே சபற்று ஜயோேவோனோே விளங்குவோன். 
சபரியவர்ேளின் சதோடர்பு சபற்று அரசோங்ேத்தோல் விருது மற்றும் சபோருள் சபறுவோன். 
இனிய மமனவி அமமந்து சுே  வீனம் சசய்வோன்.   
*    சசவ்வோய், சனி, ரோகு இவர்ேள் ஒஜர வடீ்டில் கூடி நின்றோல் சபண்ேளோல் தன லோபம் 
உண்டோகும். வடீு ேட்மட சுேத்துடன் வோழ்வோன். எனினும் தீய தமசேள் நடக்கும் ஜபோது 
இந்த ஜசர்க்மேயினோல் சிற்சில துன்பங்ேளும் உண்டோகும்.   
*    பத்தோம் இடத்தில் 3 ேிரேங்ேள் இருக்ேப்சபற்ற  ோதேன் உலேம் புேழும் 
சன்னியோசியோே விளங்குவோன். இரண்டு ேிரேங்ேள் இருந்தோல் அந்த  ோதேன் 
தபசியோேவும் ஞோனியோேவும் ஜயோேியோேவும் இருந்து மக்ேளுக்கு அருள் புரிவோன்.   

RangaRakes tamilnavarasam.com



*    4ம் வடீ்டிற்கு அதிபதியும் சந்திரனுக்கு நோன்ேிற்குமடஜயோனும் எந்த ரோசியில் கூடி 
நின்றோலும் ஜமலும் சுக்ேிரன் பலம் சபற அந்த  ோதேன் ஜதவி பரோசக்தியோேிய 
துர்மேயின் மீது பற்று சேோண்டு பூம  சசய்து ஜதவி அனுக்ேிரேம் சபறுவோன். 
சேோடியவர்ேளில் சூழ்ச்சிேள் இவனிடம் பலிக்ேோமல் இவன் சவற்றி சேோள்வோன்.   
*    ஒரு ரோசியில் சுபக்ேிரேத்துடன் 4 ஜேோள்ேள் நிற்ே அதற்கு 4லில் இன்சனோருவன் 
இருக்ே அந்த  ோதேன் தீர்க்ே ஆயுளுடன் சுேமோே வோழ்வோன். குதிமர, யோமன சபற்ற 
அரசமனப் ஜபோல அஜனேர் புேழ சபோன் சபோருள் சபற்று சிறப்போன்.   
*    8க்குமடயவன் 12க்குமடயவன் சசவ்வோய் ஆேிய மூவரும் எந்த இடத்தில் கூடி 
நின்றோலும் அந்த  ோதேன் அன்னிய ஜதசம் சசல்வோன். அஜத சமயத்தில் இவர்ேமள 
சந்திரன் போர்த்தோல் சில ேோலம் சவளிநோட்டில் அதிே பணம் ஈட்டி பின்னர் சசோந்த 
ஜதசத்திற்கு வந்து சுேமுடன் வோழ்வோன்.   
*     சனி, சசவ்வோய், ரோகு இவர்ேள் லக்னத்திற்கு இரண்டோம் இடத்ஜதோனுடன் கூடி 
நின்றோல் அந்த  ோதேன் சிவ பூம யில் பிரசித்தி சபற்றவனோவோன். ஜமலும் ஐயனோர், 

ேோளி, வரீபத்திரன் ஜபோன்ற சதய்வங்ேமள வணங்ேி ஜதவமத அருள் சபற்று வசியம் 
சசய்யும் வித்மதயும் அறிந்தவனோவோன்.   
*    குருவும் சனியும் ரோகுவும் சரம் மற்றும் உபய ரோசிேளில் நின்றோல் அந்த  ோதேன் 
சசோந்த இருப்பிடத்மத விட்டு ஜதச சஞ்சோரம் சசய்வோன். அஜத சமயத்தில் லக்னோதிபதி 
வலுப்சபற்று இருந்தோல் சசோந்த ஊரிஜலஜய பலேோலம் வசிப்போன்.   
*    சிம்ம ரோசியில் அசுர குருவோன சுக்ேிரனும் சசவ்வோயும் கூடியிருந்தோல் அந்த 
 ோதேன் வித்மதேளில் ஜதர்ச்சி சபற்று சிற்ப சோஸ்திரத்தில் வல்லமமயும் புத்தே 
ஆரோய்ச்சியில் ஈடுபடுபவனோேவும் இருந்து அதிே சபோருள் ஜசர்ப்போன். அன்றியும் அவன் 
விதமவக்கு வோழ்வளிப்பவனோய் விளங்குவோன்.   
*    குருவுடன் சசவ்வோயும் சுக்ேிரனும் ஜசர அந்த  ோதேன் நிமறந்த தனங்ேள் சபற்று 
அரசோங்ே மரியோமதயும் புேழும் அமடவோன். சசவ்வோயும் புதனும் இமணந்தோல் அவன் 
சசல்வச் சசழிப்பு மிக்ே பண்டிதனோே விளங்குவோன். ஆனோல் சசவ்வோய் புதன் 
இவர்ேளுடன் சுக்ேிரன் சசர்ந்து எங்கு இருந்தோலும் அவனுக்கு அங்ே குமறபோடு 
ஏற்படும்.   
*    குரு, சந்திரன், புதன் இவர்ேள் ஜசர்ந்து எங்கு இருந்தோலும் நல்ல அழகும் ஆயுளும் 
சபற்று சசல்வந்தனோேத் திேழ்வோன். சுக்ேிரன், சந்திரன், புதன் ஆேிஜயோர் ஜசர 
துஷ்டனோேவும் ேோமியோேவும் விளங்குவோன்.   
*    இரண்டோம் இடத்தில் விரய ஸ்தோனதிபதி நின்றோல் அந்த  ோதேன் மோட மோளிமே 
ஆேிய வடீுேள் ேட்டி சிறந்து விளங்குவோன். ஜமலும் லக்னோதிபதியோே குரு, சந்திரன், 

புதன், சுக்ேிரன் இவர்ேள் சுபஸ்தோனங்ேளில் நிற்ே சபோன், சபோருள் ஜசரும். இவர்ேள் தசோ, 

புக்தியில் நற்பலன்ேள் தருவோர்ேள்.   
*    சூரியனும் சந்திரனும் ஜசர்ந்து ஓரிடத்தில் நிற்ே அவன் தனவோனோேவும் 
மமனவியிடம் அன்பு சேோண்டவனோேவும் இருப்போன். சூரியனும் குருவும் ஜசர அரசோங்ே 
சசல்வோக்கு சபற்று ஐஸ்வர்யத்துடன் வோழ்வோன். சூரியனும் சுக்ேிரனும் ஜசர நல்ல 
மமனவி அமமயப்சபற்று தோம்பத்தியம் அனுபவிப்பதில் சிறந்து விளங்குவோன். 
சனியுடன் சுக்ேிரன் கூடினோல் ேணவன் ஜபச்மச ஜேட்ேோத மமனவி வோய்ப்போள்.   
*    சந்திரன், சசவ்வோய், புதன், சூரியன், குரு ஆேிஜயோர் ஜசர்ந்து இருந்தோல் தீய பலன்ேஜள 
உண்டோகும். அவன் பிறமரயும் சேடுப்போன். ஜமலும் சூரியன், சசவ்வோய், சனி, சுக்ேிரன் 
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ஒஜர வடீ்டில் கூடினோலும்  ோதேன் வறுமமயில் உழன்று பிச்மச எடுத்து உண்ணும் 
ேதிக்கு ஆளோவோன்.   
*    புதன், குரு இவர்ேளுடன் சந்திரன், சுக்ேிரன் இவர்ேள் பலம் சபற்று ஜசர்ந்து நிற்ே 
அதிே சசல்வமும் பூமியும் சபோன்னும் சபோருளும் சபற்று சுேமுடன் வோழ்வோன். 
ஜமற்ேண்ட ேிரேங்ேளுடன் சனி ஜசர அங்ே குமறவு ஏற்படும்.   
*    குரு, சுக்ேிரன், சூரியன், புதன் இவர்ேள் இமணந்து நின்றவன் அதிே திரவியங்ேள் 
சபற்று சுே ஜபோேங்ேமள அனுபவிப்போன். குரு, சுக்ேிரன், சூரியன், சசவ்வோய் இவர்ேள் 
ஜசர அவனும் சசல்வோக்கு பமடத்த தமலவனோேவும் தீர்க்ே தரிசியோேவும் சசல்வம் 
மிகுந்து வோழ்வோன்.   
*    சசவ்வோய்க்கு 4, 7 ஆேிய இடங்ேளில் சுக்ேிரன் நின்றோஜலோ அல்லது சுக்ேிரனுக்கு 
5,7,11 ஆேியவற்றில் சசவ்வோய் நின்றோஜலோ அந்த  ோதேன் பூமியில் சிறந்து 
விளங்குவோன். ஜமலும் லக்னோதிபதி ஜேந்திர, ஜேோணத்தில் இருக்ே வோேன ஜசர்க்மேயும் 
சசோந்தத் சதோழில் மூலம் அமனத்து போக்ேியங்ேள் அமடதலும் உண்டோகும். விமள 
நிலங்ேளும் ஜசரும். இதமன இவர்ேளின் தசோ, புக்தி ேோலங்ேளில் சேோடுப்போர்ேள்.   
*    குரு, சனி, சசவ்வோய், புதன் ஜசர்ந்து நிற்ே சந்திரன், சுக்ேிரன் இவர்ேள் இமணயப்சபற்ற 
 ோதேன் புவியியல் சோஸ்திரங்ேள் அறிந்தவனோே விளங்குவோன்.   
*    சந்திரன், சுக்ேிரன் ஒன்றுஜசர குரு, புதன், சசவ்வோய் ஒரிடத்தில் நிற்ே அந்த  ோதேன் 
போக்ேியசோலி ஆவோன். அஜனே திரவியமும் சசல்வோக்கும் அமடவோன். பலமர ஆதரித்து 
எல்ஜலோரோலும் புேழப்படுவோன்.   
*    குரு, புதன், சனி, சசவ்வோய், சந்திரன் ஆேிஜயோர் ஒஜர இடத்தில் நிற்ேப் பிறந்தவன் 
துன்பங்ேமள அனுபவித்து ேஷ்ட  வீனம் சசய்வோன்.  
  
 

குறிப்பிட்ட இடங்ேளில் ேிரேங்ேள் நிற்ேப் பலன்ேள்  

போக்ேிய ஸ்தோனோதிபதி அந்த ஸ்தோனத்திற்கு  திரிஜேோணங்ேளோன 1, 5, 9 ல் இருக்ே 
அமமந்த  ோதேனுக்கு சபோருள் ஜசர்க்மேயும் நிலம், ஜதோப்பு மற்றும் அரண்மமன 
ஜபோன்ற வடீு இமவ அமமந்து மேிழ்வுடன் வோழ்வோன். தோன தருமம்மற்றும் ஜேோயில் 
பணிேள் சசய்து ஜபரும் புேழும் அமடவோன்.  
அஜத சமயத்தில் லக்னோதிபதி 6, 8, 12 ல் மமறய தனவிரயமும் பூர்வேீ சசோத்துக்ேள் 
நஷ்டமும் உண்டோகும்.  
 

குரு, சந்திரன், சுக்ேிரன் ஆேிஜயோர் 5ல் நிற்ே அமமயப் சபற்ற  ோதேன் இவ்வுலேில் சிறப்புடன் வோழ்வோன். 
ஜயோேங்ேள் உண்டு. 
குரு 5ல் தனித்து நிற்ே புத்திர போக்ேியம் குமறவு. 
சந்திரன் 5ல் தனித்திருக்ே சபண் குழந்மதேள் உண்டு.  
ஜமற்சசோன்ன மூவரும் 2, 11ம் இடங்ேளில் இருந்தோல் அந்த  ோதேன் 
உத்தமனோேவும் ேீர்த்திமோனோேவும் விளங்குவோன். பல வோேனங்ேளும் ஜசரும். பல 
வித்மதேளில் சிறந்து விளங்குவோன். புமதயலும் தனமும் ேிட்டும். சுக்ேிரன் ஜேந்திர 
ஸ்தோனமோன 4ல் இருந்தோல் ஜயோேங்ேள் அதிேம் உண்டோகும். வோேனங்ேள் ஜசரும். பூமி 
லோபம் சபறுவோன். சுே ஜபோேங்ேமள அனுபவிப்போன்.  
 

அஜத சமயத்தில் போவக்ேிரேமோன சனி 10ம் இடத்தில் இருந்தோல் அந்த  ோதேனுக்கு 
பிரபல ஜயோேம் உண்டோகும்.  
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சந்திரனுக்கு 6, 7, 8 ஆேிய இடங்ேளில் சுபக் ேிரேங்ேள் நிற்ேப் பிறந்த  ோதேன் சிறந்த 
பலன்ேளும் நலமோன வோழ்வும் அமடவோன். மந்திர சக்தியும் சபறுவோன். 
அரசோங்ே நன்மமேளும் உண்டோகும். இருப்பினும் லக்னோதிபதி வலுப்சபறோவிட்டோல் 
ஜமற்ேண்ட ஜயோேங்ேள் உண்டோேோது.   
 

சூரியன், சனி, போக்ேியோதிபதி இவர்ேள் 6ம் இடத்தில் நிற்ே அந்த  ோதேனுக்கு திரவியம் 
அதிேம் உண்டு. மற்ற இடங்ேளில் இருந்தோலும் நமேச்சுமவ, நடிப்பு ஜபோன்ற துமறேளில் 
சிறந்து விளங்குவோன் என்பதோகும்.   
 

குருவுடன் புதன் ஜசர நல்ல போக்ேியங்ேள் அமடந்து உத்தமனோவோன்.  
 

சுக்ேிரனுடன் புதன் ஜசர்ந்தோல் சபரிஜயோர்ேள் நட்பு சபற்றவனோேவும், சிறந்த 
போடேனோேவும் விளங்குவோன்.  
 

சனிஜயோடு புதன் ஜசர சபரிய தனவோனோவன். ஜமலும் எதிரி பயஜமோ விஷ பயஜமோ 
இல்லோமல் அதிே சபோருள் ஜசர்ப்போன். இவர்ேள் ஜசர்க்மே சுப ஸ்தோனங்ேளில் இருக்ே 
நன்மம பயக்கும். 
  

சனி, சசவ்வோய், சந்திரன், புதன் இவர்ேள் ஜசர  ோதேனுக்கு நீண்ட ஆயுள் 
உண்டு. எனினும் ஜசோம்ஜபறியோேவும்,வருமோனம் இல்லோதவனோேவும் அமலச்சல் 
அமடவோன். சசோந்த வடீு இருக்ேோது. இவர்ேமள குரு போர்க்ே ஜமற்ேண்ட துயரங்ேள் 
நீங்ேி நற்பலன்ேள் உண்டோகும்.  
 

 சூரியன், புதன் இவர்ேள் ஜசர்ந்து 1,4,8 ஆேிய இடங்ேளில் நிற்ே குருவும் 10ம் அதிபதியும் 
ஜநோக்ே அந்த  ோதேன் சபரும் சசல்வம் அமடந்து புேழமடவோன். 
பூமி, வோேனம் அமமந்து ஏவலோட்ேள் பணி சசய்வர்.  
 

 5, 6 க்குமடய ேிரேங்ேள் 3 ல் நிற்ே அவர்ேமளப் போவர் ஜநோக்ே அந்த 
 ோதேனுக்கு பிள்மளேள் இருக்ேோது. ஆனோல் குரு பேவோன் போர்மவ சபற குழந்மதேள் 
உண்டோகும்.  
 

சூரியன், சனி, போக்ேியோதிபதி இவர்ேள் 6ம் இடத்தில் நிற்ே அந்த  ோதேனுக்கு திரவியம் 
அதிேம் உண்டு. மற்ற இடங்ேளில் இருந்தோலும் நமேச்சுமவ, நடிப்பு ஜபோன்ற துமறேளில் 
சிறந்து விளங்குவோன் என்பதோகும். 
 
 

சனிஜயோடு புதன் ஜசர சபரிய தனவோனோவன். ஜமலும் எதிரி பயஜமோ விஷ பயஜமோ 
இல்லோமல் அதிே சபோருள் ஜசர்ப்போன். இவர்ேள் ஜசர்க்மே சுப ஸ்தோனங்ேளில் இருக்ே 
நன்மம பயக்கும்.  
 

 சனி, சசவ்வோய், சந்திரன், புதன் இவர்ேள் ஜசர  ோதேனுக்கு நீண்ட ஆயுள் 
உண்டு. எனினும் ஜசோம்ஜபறியோேவும்,வருமோனம் இல்லோதவனோேவும் அமலச்சல் 
அமடவோன். சசோந்த வடீு இருக்ேோது. இவர்ேமள குரு போர்க்ே ஜமற்ேண்ட துயரங்ேள் 
நீங்ேி நற்பலன்ேள் உண்டோகும். 
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ஓம் நமசிவோய ; குரு தட்சணோமூர்த்தியோய நமே 

   

ேிழமை, ேரண, ஜ ோே, திதிேளில் பிறந்தவன் பலன் 
 

 இமவ அமனத்தும் பபோது பலன்ேஜள.  ோதே ேிரே அமமப்மப பபோருத்து இமவ 
மோறுபடும்,   

ேிழமைேளில் பிறந்தவர் பலன் 
 
1) ஞோயிற்றுக்ேிழமமயில் பிறந்தவன்.பசல்வம் உமடயவனோய்இருப்போன் 
2) திங்ேள்ேிழமமயில் பிறந்தவன்,புேழ் உமடயவனோய் இருப்போன் 
3) பசவ்வோய்க்ேிழமமயில் பிறந்தவன். தந்திரக்ேோரனோய் இருப்போன் 
4) புதன் ேிழமம பிறந்தவன், ேல்வி உமடயவனோய் இருப்போன். 
5) வியோழக்ேிழமம பிறந்தவன்,அறபநறியில் விருப்பம்உமடயவனோய் இருப்போன் 
6) பவள்ளிக்ேிழமம பிறந்தவன், உயர்ந்த ேோரியங்ேமளச்பசய்பவனோய் இருப்போன் 
7) சனிக்ேிழமம பிறந்தவன், பிறமர ஏமோற்றுவதில்திறமமசோலியோே இருப்போன் 

பிறந்த ேரணங்ேளில் பலன் 
 
1) பவ ேரணத்தில் பிறந்தவன்.அச்சம் இல்லோதவனோய் இருப்போன்  
2) போலவ ேரணத்தில் பிறந்தவன், பல நற்குணங்ேமளஉமடயவனோய் இருப்போன்.  
3) பேௌலவ ேரணத்தில் பிறந்தவன், நல்ல ஓழுக்ேங்ேமளஉமடயவனோய் இருப்போன்  
4) மததுமல ேரணத்தில் பிறந்தவன்,உத்திஜயோேத்தில் ஆர்வம்உள்ளவனோய் இருப்போன்  
5) ேரமசக் ேரணத்தில் பிறந்தவன்,பிற மோதரிடம் பிரியம்உள்ளவனோய் இருப்போன் 
6) வணிமசக் ேரணத்தில் பிறந்தவன்.இனிக்ேப் ஜபசும் இயல்புஉமடயவனோய் இருப்போன் 
7) பத்திமரக் ேரணத்தில் பிறந்தவன், எதிலும் விமரவில் சலிப்புஅமடபவனோய் இருப்போன், 
8) சகுனிக் ேரணத்தில் பிறந்தவன், நல்ல அறிவோளியோேவிளங்குவோன், 
9) சதுஷ்போத ேரணத்தில் பிறந்தவன்.தத்துவ நூல்ேளில் விருப்பம்உமடயவனோய் இருப்போன். 
10) நோேவ ேரணத்தில் பிறந்தவன், மிக்ே மோனம் உள்ளவனோய்இருப்போன் 
 
பிறந்த ஜ ோேங்ேளில் பலன் 
 
விஷ்ேம்ப ஜயோேத்தில் பிறந்தவன், உறவினர்ேளிடம் அன்புஉள்ளவனோய் இருப்போன் 
பிரீதி ஜயோேத்தில் பிறந்தவன், துணிவு உமடயவனோய் இருப்போன், 
ஆயுஷ்மோன் ஜயோேத்தில் பிறந்தவன், ஓழுக்ேம் உமடயவனோய்இருப்போன் 
பசௌபோக்ேிய ஜயோேத்தில் பிறந்தவன், பதய்வபக்தி உமடயவனோய்இருப்போன். 
ஜசோபன ஜயோேத்தில் பிறந்தவன்,மோனம் உள்ளவனோய் இருப்போன். 
அதிேண்ட ஜயோேத்தில் பிறந்தவன்,புேழ் உமடயவனோய் இருப்போன். 
சுேர்ம ஜயோேத்தில் பிறந்தவன், புண்ணியங்ேமளச் பசய்வதில்விருப்பம் உமடயவனோய் இரு 
திருதி ஜயோேத்தில் பிறந்தவன், இனிய பசோற்ேமளப் ஜபசுபவனோய்இருப்போன். 
சூல ஜயோேத்தில் பிறந்தவன், ேருமண உமடயவனோய் இருப்போன். 
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ேண்ட ஜயோேத்தில் பிறந்தவன், ேர்வம் உமடயவனோய் இருப்போன். 
விருத்தி ஜயோேத்தில் பிறந்தவன், பசல்வந்தர்ேளிடத்தில் நட்புஉமடயவனோய் இருப்போன். 
துருவ ஜயோேத்தில் பிறந்தவன், பபரிஜயோரிடம் பக்திஉமடயவனோய் இருப்போன். 
வியோேோத ஜயோேத்தில் பிறந்தவன், அடிக்ேடி பவளியூர் பசல்வதில்விருப்பம் உமடயவனோய் 

இருப்போன். 
ஹர்ஷண ஜயோேத்தில் பிறந்தவன்,அறிவோளியோே இருப்போன். 
வஜ்ரஜயோேத்தில் பிறந்தவன், ஜவளோண்மமயில் விருப்பம்உமடயவனோய் இருப்போன். 
சித்திஜயோேத்தில் பிறந்தவன், எல்லோருக்கும் நல்லவனோேவிளங்குவோன். 
வரீயோன் ஜயோேத்தில் பிறந்தவன்,பமேவமர ஒடுக்குவதிஜலஜயஆர்வம் உள்ளவனோய் இருப்
போன். 
வோரீயன் ஜயோேத்தில் பிறந்தவன்,உண்மமமய மமறப்பதில்திறமம உள்ளவனோய் இருப்போ
ன். 
பரிே ஜயோேத்தில் பிறந்தவன், பிறமர ஏமோற்றுவதில்பேட்டிக்ேோரனோய் இருப்போன் 
சிவஜயோேத்தில் பிறந்தவன், பபற்ஜறோர்ேமளப் ஜபணுவதில் பிரியம்உள்ளவனோய் இருப்போன். 
சித்தி ஜயோேத்தில் பிறந்தவர், பசல்வ பசல்வோக்கு உள்ளவர் 
சோத்திய ஜயோேத்தில் பிறந்தவர், ேமலேளில் வல்லுநனோய்இருப்போன். 
சுபஜயோேத்தில் பிறந்தவன், பபண்ேளிடம் பிரியம் உள்ளவனோய்இருப்போன். 
சுப்ரஜயோேத்தில் பிறந்தவன், முன்ஜேோபக்ேோரனோய் இருப்போன் 
பிரோம்ய ஜயோேத்தில் பிறந்தவன், பிறருக்கு உதவுவதிஜலஜயநோட்டம் உமடயவனோய் இருப்போ

ன்.  
பிறந்த திதிேளில் பலன் 
 
பிரதமமயில் பிறந்தவன்,எமதயும் ஆழமோேச் சிந்தித்துப் போர்ப்போன். 
துவிதிமயயில் பிறந்தவன், பபோய் ஜபச பவட்ேப்படுவோன். 
திருதிமயயில் பிறந்தவன், நிமனத்த ேோரியத்மத முடிப்போன். 
சதுர்த்தியில் பிறந்தவன், மந்திர சித்தியில் விருப்பம்உமடயவனோய் இருப்போன். 
பஞ்சமியில் பிறந்தவன், பபண்ேளிடத்தில் ஆமச உமடயவனோய்இருப்போன். 
சஷ்டியில் பிறந்தவன், பசல்வர்ேளோல் விரும்பப்படுவோன். 
சப்தமியில் பிறந்தவன், இரக்ேம் உமடயவனோய் இருப்போன். 
அஷ்டமியில் பிறந்தவன்,குழந்மதேளிடத்தில் பிரியம் உள்ளவனோய்இருப்போன். 
நவமியில் பிறந்தவன்,புேழில் நோட்டம் உமடயவனோய் இருப்போன். 
தசமியில் பிறந்தவன், ஒழுக்ேம் மிக்ேவனோய் இருப்போன். 
ஏேோதசியில் பிறந்தவன், பபோருள் ஈட்டுவதில் நோட்டம் 
உள்ளவனோய் இருப்போன். 
துவோதசியில் பிறந்தவன்,புதுமமயோன பதோழில்ேளில் ஈடுபடுவோன். 
திரஜயோதசியில் பிறந்தவன்,உறவினர்ேஜளோடு ஓட்டிவோழமோட்டோன். 
சதுர்த்தசியில் பிறந்தவன்,பிறர் பசய்த சிறு தவறுேமளயும்மன்னிக்ேமோட்டோன் 
பபௌர்ணமியில் பிறந்தவன்,மிேவும் பதளிவோன சிந்தனோ சத்திஉமடயவனோய் இருப்போன். 
அமோவோமசயில் பிறந்தவன், தன் அறிமவயும், ஆற்றமலயும்ஜமலும் பபருக்ேிக்பேோள்வதில
ஜ ஜய ஆர்வம் உமடயவனோய்இருப்போன். 
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ஓம் நமசிவோய ; குரு தட்சணோமூர்த்தியோய நமே 

 

 
 

உப நட்சத்திரோதிபதிேள் புரியும் உன்னதங்ேள் 
 

ேடும் பணிச்சூழல் ேோரணமோே தோமதமோேவும் அறிவிக்ேப்பட்ட தமலப்புக்கு மோறுபட்ட 
ஆய்வுக்ேட்டுமர வவளியோேிறது. அறிவிக்ேப்பட்ட தமலப்மப எதிர்போர்த்துக் 
ேோத்திருந்தவர்ேளுக்கு எனது மன்னிப்மபக் ஜேோருேிஜறன்.  
 

ஒவ்வவோரு மனிதனின் பமடப்பிற்கும் ஒரு ேோரணம் உண்டு. இமறவனின் பமடப்பில் 
யோர் எப்ஜபோது எந்த நிமலயில் இருந்து வசயல்படஜவண்டும் என்பவதல்லோம் 
மனிதர்ேளுக்கு மட்டுமல்ல உயிரினங்ேளுக்கும் பிறக்கும்ஜபோஜத தீர்மோனிக்ேப்பட்டது. 
பமடப்பின் ேோரணங்ேமள ஆன்மிேம் மூலமும் ஜ ோதிடம் மூலமும் ஆழ்ந்து 
அறிந்தவர்ேள், எல்லோம் அவன் வசயல் என்று அமமதிவபறுேிறோர்ேள். இயற்மே எனும் 
இமறவன் வகுத்த நியதிேமள மீற முயல்ேிறோன் மனிதன். முடியோதஜபோது 
ஜசோர்வுறுேிறோன் அல்லது தனது ஏமோற்றத்மத தோங்ேிக்வேோள்ள இயலோமல் பிற 
மனிதமனயும் நோசம் வசய்யத்துணிேிறோன். இன்மறய உலே வன்முமறேளுக்கும் 
தீவிரவோதத்திற்கும் இதுஜவ அடிப்பமட.  
 

ஜே.பி. முமற ஜ ோதிடத்தில் நட்சத்திரோதிபதிேள், உப நட்சத்திரோதிபதிேள் மற்றும் உப உப 
நட்சத்திரோதிபதிேள் முமறயோனது மிேவும் நுணுக்ேமோன பல விஷயங்ேமள அறிய 
உதவுேிறது. ஒருவரது வோழ்வில் என்ன சம்பவங்ேள் நடக்கும் என்பமதயும் அமவ 
எப்ஜபோது நடக்கும் என்பமதயும் அறிய உப நட்சத்திரோதிபதிேமள ஆரோய ஜவண்டியது 
அவசியம். அஷ்ட வர்க்ேம், ஜயோேங்ேள், ஷட்பலம், ஜஷோடஷோம்சம் ஜபோன்றமவ 
போரம்பரிய ஜ ோதிடத்தின் பலம் எனில் நட்சத்திரோதிபதி, உப நட்சத்திரோதிபதி, உப உப 
நட்சத்திரோதிபதி ஜபோன்றமவ  ஜே.பி முமறயின் முக்ேிய பலம் எனலோம். 
 

நட்சத்திரோதிபதி ேிரேம் ஒரு ஜவமலக்குப் வபோறுப்போளி என்றோல் உப நட்சத்திரோதிபேி 
ேிரேஜம அக்குறிப்பிட்ட பணிமய வசய்யும் ேிரேமோகும். உப உப நட்சத்திரோதிபதி ேிரேம் 
அக்குறிப்பிட்ட பணிக்கு உறுதுமணயோே இருக்கும் ேிரேமோகும்.  
 

 

பின்வரும்  ோதேத்மத ேவனியுங்ேள். வபரும்போலோன ஜ ோதிட ஆய்வோளர்ேளுக்குத் 
வதரிந்த  ோதேம் இது.   
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 உப நட்சத்திரோதிபதி உச்சமோே வந்துவிட்டோல் அக்ேிரேம் உச்ச பலனன தனது திசோ - 
புக்திேளில் தரஜவண்டும்.இந்த  ோதேத்தில் லக்னோதிபதிஜய 
உச்சமோேியுள்ளோர்.   அப்படி   உச்சமோன   லக்னோதிபதி   புதன்  ஐந்து 
ேிரேங்ேளுக்கு   உப   நட்சத்திரமோேியுள்ளது   இந்த  ோதேத்தின் ரோ  ஜயோேங்ேளுக்கு 
ேோரணமோேிறது.   

 

வித்யோேோரனோன லக்னோதிபதி புதன் லக்னத்தில் உச்சம். லக்னத்தில் நீசமோன வோக்கு 
ஸ்தோனோதிபதி சுக்ேிரமனயும் புதன் தனது உச்ச பலத்தோல் நீச 
பங்ேப்படுத்துேிறோர்.சுக்ேிரனின் உப நட்சத்திரோதிபதியும் புதன் என்பது இங்கு சுக்ேிரனுக்கு 
கூடுதல் பலம். உச்சனுடன்  இனையும் நீச ேிரேம் நீச பங்ேப்படும் என்பஜதோடு உச்சனன 
உப நட்சத்திரோதிபதியோேக் கேோண்ட நீச நினலயிலிருக்கும் ேிரேங்ேளும் நீச 
பங்ேமனடயும் ரோ  ஜயோேத்னத தரும் என்பது ஒரு முக்ேிய விதி. (K.P முமறயில் 
ஜ ோதிட ஆய்வு வசய்பவர்ேள் இமத நன்கு உணரலோம்.) லக்னம் அமமந்த நட்சத்திரோதிபதி 
சூரியன் என்பதும் அதன் உப நட்சத்திரோதிபதி புதன் என்பதும்  ோதேர் தம் வோழ்வில் ஒரு 
சிறந்த தமலவரோே பின்னோளில் ஜதர்ந்வதடுக்ேப்படுவோர் என்பது  ோதேருக்கு இமறவன் 
நிர்ணயித்த ேர்மோ என்பமத அறியலோம்.    
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லோப ஸ்தோனமோன 11 ஆமிடத்தில் சனியுடன் இமணந்து நின்ற ரோகு சனினயப் ஜபோன்று 
கசயல்படுபவர் என்பது அமனவரும் அறிந்தஜத. ஜமலும் ரோகுவின் நட்சத்திரோதிபதி சனி 
என்பதும் உப நட்சத்திரோதிபதி உச்சனோன புதன் என்பதும் இங்கு ேவனிக்ேத்தக்ேது. 
 

வித்யோேோரேன் புதன் உச்சமோனதோல்,  ோதேர் புதனின் அம்சமோேஜவ - ஆசிரியரோே வோழ்ந்து 
அத்வதோழிலுக்கு சிறப்பு வசய்தோர். லக்னோதிபதியும் உச்சனுமோன புதமன உப 
நட்சத்திரமோேக்வேோண்ட ரோகு திமசயின் இறுதியில்  ோதேர் சுதந்திர இந்தியோவின் முதல் 
துமண  னோதிபதியோேத் ஜதர்ந்வதடுக்ேப்பட்டு பத்தோண்டுேள் (1952 - 1962) அப்பணிக்கு 
சிறப்பு ஜசர்த்தோர். பிறகு இந்தியோவில் இரண்டோவது  னோதிபதியோேத் ஜதர்ந்வதடுக்ேப்பட்டு 
(1962 - 1967) ஜபோற்றுதலுக்குரிய  னோதிபதியோே அறியப்பட்டோர். ரோகு திமசமய அடுத்து 
வந்த பரம சுபக்ேிரேமோன குரு திமச  ோதேரின் அறிமவ உலேிற்குப் பமறசோற்றி 
புேழமடயச் வசய்தது. குருவின் உப நட்சத்திரோதிபதியும் லக்னோதிபதியோன உச்ச புதஜன 
என்பதும் இங்கு முக்ேியமோேக் குறிப்பிடத்தக்ேது.   

 

ேோல சர்ப்ப ஜயோேத்தின் விமளவுேமள எமடஜபோட இன்றும் ஜ ோதிட ஆய்வோளர்ேள் 
ஆரோய்ந்துவேோண்டிருக்கும்  ோதேம் இது.  
 

விமரயோதிபதி ேிரேமோனோலும் சூரியன் ரோசிக்கு அதிபதியோே வந்துவிட்டதோல் தனது 
ேோரேப்படி  ோதேமர தமலமமப்பதவிக்கு உயர்த்தஜவண்டும் எனும் விதிப்படி சூரியனும் 
 ோதேர் தனது வோழ்வின் மிே உயர்ந்த பதவிமய எட்ட உதவினோர் என்பது இங்கு 
ேவனிக்ேத்தக்ேது.  
 

 

 

 

 ோதேர் நம் மதிப்பிற்குரிய முன்னோள்  னோதிபதி போரத ரத்னோ, இந்தியோவின் தமலசிறந்த 
தத்துவஞோனி டோக்டர் சர்வபள்ளி ரோதோேிருஷ்ணன் ஆவோர். ஆசிரியர் வதோழிலுக்குச் சிறப்பு 
வசய்ததோல் அவரது பிறந்த நோமள நோம் ஆசிரியர் தினமோேக் வேோண்டோடுேிஜறோம் என்பதும் 
நோமமனவரும் அறிந்தஜத.  
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ேீஜழ மற்வறோரு ஆணின்  ோதேம்.  
 

 

 

 

 

ஒருவர் வினளயோட்டுத் துனையில் க ோலிக்ே ஜவண்டும் எனில் மூன்ைோவது போவம், 
அதன் அதிபதி, வினரவோே சிந்தித்து கசயல்பட சந்திரனின் பலமும், சோதுரியமோன 
கசயல்போட்டிற்கு புதனின் பலமும் அவசியம்.   

 

 ோதேத்தில் சந்திரனும் புதனும் உச்சம். லக்னம் உச்ச புதனின் ஜேட்மட நட்சத்திரத்தில் 
அமமந்துள்ளது. அதன் உப நட்சத்திரோதிபதியும் புதஜன என்பது மிேச் சிறப்பு. லக்னோதிபதி 
வசவ்வோய் புத்திேோரேன் புதனுடன் இமணந்து லோப ஸ்தோனத்தில் அமமந்தது 
ஒருவமேயில் சிறப்வபன்றோலும் இரண்டும் பமேக் ேிரேங்ேள் என்பது மறுவமேயில் 
குமறஜய.  ோதேத்தில் மூன்றோமதிபதி சனி நீசமமடந்து வக்ரமோனதோல் நீச பலம் 
குமறேிறது. முக்ேியமோே சனியின் உப நட்சத்திரோதிபதி உச்ச சந்திரன் என்பதோல் சனி 
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முழுமமயோே நீசபங்ேமமடந்து ரோ ஜயோேத்மத தரஜவண்டியவரோேிறோர். ஒரு 
விமளடோட்டு வரீனுக்குரிய அமமப்புேள் அமனத்தும்  ோதேத்தில் உள்ளன. 
 

 ோதேர் இந்திய ேிரிக்வேட் அணிக்ேோே விமளயோடி பல சோதமனேமளப் புரிந்தவர். 
முக்ேியமோே ஒஜர இன்னிங்க்ஸில் 1௦ விக்வேட்மடயும் வழீ்த்தி பிரம்மிக்ேத்தக்ே உலே 
சோதமன பமடத்தவர். 
 

ஏழோமிடத்தில் உச்சமோன சந்திரனின் உப நட்சத்திரோதிபதி ரோகு என்பதோலும் 7 
ஆமிடோதிபதியும் ேளத்திர ேோரேனுமோன சுக்ேிரனின் உப நட்சத்திரோதிபதியும் ரோகு 
என்பதோலும்  ோதேர் குழந்மதயுடன் விவோேரத்தோன வபண்மண மறுமணம் வசய்து 
வோழ்வளித்தோர். சந்திரன் 7 ஆமிடத்தில் உச்சமோனோலும் அவர் ேளங்ேத்மதக் குறிக்கும் 
ஜதய்பிமறச் சந்திரன் என்பது இங்கு முக்ேியமோேக் ேவனிக்ேத்தக்ேது.   

 

ரோகுவின் ேோரேத்துவங்ேளுள் ேளங்ேம் மற்றும் விவோேரத்து ஜபோன்ைவற்னை 
முக்ேியமோனனவயோகும். (ஜ ோதிடர்ேள் மறுமணங்ேள் சோதோரணமோே நடக்கும் இன்மறய 
ேோல ேட்டத்தில் இத்தமேய அமமப்புேமள வபோருத்தம் போர்க்கும்ஜபோது ஆரோய்வது 
அவசியம்). சுேஸ்தோனமோன நோன்ேமிடத்தில் ரோகு நின்று குடும்ப ேோரேன் குரு 
விமரயத்தில் அமமந்து சனியோல் போர்க்ேப்படுவது ஜபோன்றமவ  ோதேரின் திருமண 
நிேழ்மவ படம் பிடித்துக் ேோட்டுேின்றன. 
 

லக்னோதிபதி வசவ்வோய் தமலமமப் பண்புேளுக்குரிய சூரியனின் உத்திர நட்சத்திரத்தில் 
அமமந்து உச்ச புதனுடன் இமணந்ததோல் அணிமய வழிநடத்தும் தமலமமப் பதவிக்கும் 
உயர்ந்தோர் என்பது இங்கு ேவனிக்ேத்தக்ேது. 

 

 

 

  

 ோதேர் இந்திய ேிரிக்வேட் அணியின் முன்னோள் தமலவர் அணில் கும்ப்ஜள.  

 
**********************************************************************************************************
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ஓம் நமசிவோய ; குரு தட்சணோமூர்த்தியோய நமே 

 

 

 

தசோபுத்தி பலன்ேள் 

 
லக்ேினோதிபன் தசச /புத்தி 
 
 

லக்ேினோதிபன் லக்ேினத்திலிருந்து தமச /புத்தி நடத்தினோல் உடல் நலமும் பிரேோசமும் 
மேிழ்ச்சியும் உண்டோகும் மனத்திற்கு உற்ேோே மளிக்ேத்தக்ே நன்மமேளும் 
சுபேோரியங்ேளும் நமடபபறும், புேழும் பபருமமயும் உண்டோகும் நிமனத்த ேோரியங்ேள் 
நன்மம பபறும் லக்ேினோதிபனுமடய பலத்திற்குத் தகுந்தபடி பசல்வமும், வசதியும் 
உமடய வோழ்க்மே அமமயும். 
 
 

லக்ேினோதிபன் இரண்டோம் இடத்திலிருந்து தமச /புத்தி நடத்தினோல் மமனவியோல் 
ஜயோேம் உண்டோகும்.  குடும்ப சுேம் பபருகும் நல்வோக்கும், பேௌரவமும் வோக்ேினோல் 
இலோபங்ேளும் உண்டோகும். 
 
 

லக்ேினோதிபன் மூன்றோம் இடத்தில் இருந்து தமச /புத்தி நடத்தினோல்  சஜேோதரர்ேளோல் 
நன்மமயும் தனக்கு ஜவண்டிய ேோரியங்ேமள பசய்வதற்குத் தக்ே துமணவர்ேள் மற்றும் 
உதவியோட்ேள் தோமோேஜவ உண்டோவதும் தமது மஜனோ மதரியத்தோல் பவற்றியும் புேழும் 
அமமவதும் ஜயோே சுேத்தில் லயிப்பும் சஜேோரர்ேளுக்கு நன்மமயும் உண்டோகும். 
 
 

லக்ேினோதிபன் நோன்ேோம் இடத்திலிருந்து தமச /புத்தி நடத்தினோல் தோயோல் அல்லது 
மோமன் வர்க்ேத்தோரோல் நன்மமேளும் வித்மதயும்  வடீுவோேனங்ேள் ஜசர்வதும் 
அவற்றோல் இலோபங்ேள் உண்டோவதும் தன் சஜேோதரர்ேளுக்குப் பபோருள் இலோபங்ேள் 
ஏற்பட்டு அதனோல் தோனும் லோபங்ேள் அமடதலும் வியோபோர விருத்தியும்  பதோடர்ந்து 
ஜமன்மமேளும் உண்டோகும். 
 
 

லக்ேினோதிபன் ஐந்தோம் இடத்திலிருந்து தமச /புத்தி நடத்தினோல் புத்திரர்ேளோல் 
லோபங்ேளும் தன் புத்தியோலும் வித்மதேளோலும் ஜமலோன புேழ் இவற்மற அமடவதும் 
மற்றும் உபஜதசம் பபறுவது வடீு வோேனங்ேளோல் லோபங்ேள் உண்டோவதும் 
ஆகும்.  லக்ேினோதிபன் ஐந்தில் இருந்து தமச /புத்தி நடத்தினோல் தமச ஆரம்பத்தில் 
புத்திரஜசோேம் ஏற்படும் என்பது சிலர் ேருத்து. 
 
 

லக்ேினோதிபன் ஆறோம் இடத்தில் இருந்து தமச /புத்தி நடத்தினோல் அக்ேோலத்தில் பமே, 
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வம்புகுேள், ேடன்ேள் ஜநோய்ேள் முதலியவற்றோல் பலவிதமோன ேஷ்டங்ேளும் 
துக்ேங்ேளும் உண்டோகும்.  மமனவிமய இழக்ே ஜநரிடும்.  தன் மக்ேளின் 
சம்போத்தியத்தோல் வோழ்க்மே நடத்த ஜநரிடும் தோயோதிேளோல் குடும்ப சிக்ேல்ேள் போேப் 
பிரிவிமன ஜபோன்ற பதோல்மலேளும் உண்டோகும்.  ஜேோயில் பசோத்துக்ேமள 
அனுபவிக்ேவும் அவ்வழியோேஜவ நஷ்டங்ேமள அமடயவும் ஜநரிடும். 
 
 

லக்ேினோதிபன் ஏழோம் இடத்திலிருந்து தமச /புத்தி நடத்தினோல் திருமணம் மேப்ஜபறு 
ஜபோன்ற நன்மமேள் உண்டோகும் அல்லது தன் மேளுக்கு மணம் பசய்து பேோடுத்து 
ஜபரப்பிள்மளேமள அமடவதும் கூடும்.  கூட்டு வியோபோரம் அமமயும்.  வழக்குேளில் 
பவற்றி பபற்று தன் பமேவரின் பசோத்துக்ேமள அமடயவும் கூடும் பிரோயணங்ேளோல் 
இலோபங்ேள் உண்டோகும். 
 
 

லக்ேினோதிபன் எட்டோம் இடத்திலிருந்து தமச /புத்தி நடத்தினோல் மரண பயம் அல்லது 
அதற்குச் சமமோன ேண்டங்ேள் உண்டோகும்.  ேடனோல் அவமோனங்ேள் 
ஏற்படும்.  திருடர்ேளுடன் சம்பந்தம் எற்படும்.  அதனோல் சிமற தண்டமனேள் 
அனுபவிக்கும் படியோேவும் ஜநரலோம்.  பலவிதமோன ேஷ்ட நஷ்டங்ேளும் துன்பங்ேளும் 
உண்டோகும். 
 
 

லக்ேினோதிபன் ஒன்பதோம் இடத்திலிருந்து தமச /புத்தி நடத்தினோல் தந்மத வழி 
பசோத்துக்ேள் ேிமடக்கும்.  மமனவியோல் போக்ேிய விருத்தியும் பசோத்துச் ஜசர்க்மேயும் 
உண்டோகும்.  சேல விதங்ேளிலும் ஜமலோன சுேங்ேள் நிமறந்த வோழ்க்மே உண்டோேம் 
தன் சஜேோதரனுக்கும் நன்மம உண்டோகும். 
 
 

லக்ேினோதிபன் பத்தோம் இடத்தில் இருந்து தமச /புத்தி நடத்தினோல் பதோழில் ஜமன்மம 
வியோபோர விருத்தி தன் பபயர் நோலோதிமசேளிலும் பரவுதல், அந்நிய நோடுேளிலும் 
வியோபோரத் பதோடர்புேள் ஏற்படல்,  வியோபோர நிமித்தமோேவும் தீர்த்தயோத்திமர ஸ்தல 
தரிசனம் ஜபோன்ற ேோரியங்ேளுக்ேோவும் பிரயோணங்ேள் முதலியமவ ஏற்படும். 
 
 

லக்ேினோதிபன் பதிபனோன்றோம் இடத்தில் இருந்து தமச /புத்தி நடத்தினோல் 
பலவிதங்ேளிலும் பபோருள் லோபம் ஏற்படும்.  தன் மூத்த சஜேோதரர்ருக்கு லோபங்ேள் 
சுேபோக்ேிய விருத்திேளும் உண்டோகும்.  தன் பிள்மளேளுக்கு திருமண போக்ேியம் 
மேப்ஜபறு முதலியன உண்டோகும்.  பபண் பதோடர்பு ஏற்படும்,   தோய்க்கு மரணம் ஏற்படும். 
 
 

லக்ேினோதிபன் பன்னிபரண்டோம் இடத்திலிருந்து தமச /புத்தி நடத்தினோல் பசோத்துக்ேமள 
துறந்து பற்றற்ற வோழ்க்மேயும் ஜமோட்ச மோர்க்ேத்தில் மனம் பசல்வதும் மந்திர 
வித்மதேள் இரேசியமோன விஷயங்ேள் மற்றும் பிறவிக்கு அப்போற்பட்ட 
விஷயங்ேமளயும் அறிய முற்படுதலும்  ஜபோன்ற பலன்ேள் உண்டோகும்.  பக்தி சிரத்மத 
அதிேமோகும்.  லக்ேினோதிபன் பேட்டுப்ஜபோயிருந்தோல் ேஞ்சத்தனமும் பபரும் சூது, 

ேபடத்தனம் முதலோனவற்றின் மூலம் பணம் ஜசர்க்ே முயற்சியும் அதனோல் சில 
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ஜதோல்விேளும் நஷ்டங்ேளும் அன்னியர் மமனவியின் ஜசர்க்மேயும் அதனோல் 
அவமோனம் பபோருட்பசலவுேளும் உண்டோகும். 
 
 

ஜமற்படி பலன்ேமள மற்ற திமசேளில் லக்ேினோதிபனுமடய புத்தி நமடபபறும் 
ேோலங்ேளுக்கும் இமணத்துத் பலன் அறிந்து பேோள்ள ஜவண்டும்.  ஒரு ேிரேத்திற்கு 
இரண்டு ஆதிபத்தியம் ஏற்பட்டோல் அந்த இரண்டில் எந்த வடீ்டில் அமமந்துள்ளஜதோ 
அதற்குரிய பலமனஜய விஜசஷமோே பசய்யும் அப்படித் தன் பசோந்த வடீுேளில் 
ஒன்றியிருக்ேோமல் ஜவறு வடீுேளில் இருக்கும்ஜபோது லக்ேினத்மத எண்ணும்ஜபோது 
முதலோவதோே வரும் ஸ்தோனத்தின் பலமன தன் திமச அல்லது புத்தி நமடபபறும் 
ேோலத்தில் போதிவமரயிலும் நடத்திப் பிறகு இரண்டோவதோே வரும் ஸ்தோனத்தின் 
பலமன நடத்துவோர்.  லக்ேினோதிபன் அஷ்டமோதிபதியோேவும் ஆகும் பபோழுது (ஜமஷ 
லக்ேினத்தில் பிறந்தவர்ேளுக்கு பசவ்வோய், துலோலக்ேனத்தில் பிறந்தவர்ேளுக்கு சுக்ேிரன்) 
தன் திமசயின் பிற்பகுதியிலும் லக்ேினோதிபனுக்குரிய ஜயோே பலன்ேமள நடத்துவர். 
 
  

இரண்டோமோதிபன் தசச/புத்தி 
  
 

இரண்டோமோதிபன் லக்ேினத்தில் இருந்து தமச /புத்தி நடத்தினோல் பண 
விஷயங்ேளிஜலஜய அதிேமோன ேவனமோே இருக்ேஜவண்டும் இல்மலபயன்றோல் பிறர் 
ேண்டனங்ேளுக்கு ஆளோே ஜநரிடும். குடும்பத்மத விருத்தி பசய்து ஜமலோன 
நிமலமமக்கு பேோண்டு வருவதற்ேோே பலமோன முயற்சிேள் எடுத்துக்பேோள்வது. 
அதனோல் நன்மமேளும் உண்டோகும். பிறர் ேோரியங்ேமள நிர்வோேம் பசய்யும் பபோறுப்பு 
அதோவது மமனர் பசோத்துக்ேளுக்கு ேோர்டியன் ஆகுதல் அல்லது மற்றவர்ேளுமடய 
பண்மணேள் எஸ்ஜடட்டுேள் ஜபோன்றவற்மற நிர்வோேம் பசய்வது ஜபோன்ற பபோறுப்புேள் 
உண்டோகும். 
 
 

இரண்டோமோதிபன் இரண்டில் இருந்து திமச நமடபபற்றோல் பலவிதமோன 
தனலோபங்ேளும் இரண்டு அல்லது மூன்று பசயல்போடுேமள ஜமற்பேோள்வதும், 

குடும்பங்ேள் உண்டோவதும் தன் வோக்ேினோல் பதோல்மல உண்டோவதும் ஏற்படும். 
 
 

இரண்டோமோதிபன் மூன்றோம் இடத்தில் இருந்து தமச /புத்தி நடத்தினோல் அன்னியரின் 
பசோத்துக்ேள் மமனவியர் முதலோன அனுபவித்தலும் பதய்வ நிந்மத பசய்வதும் 
சஜேோதரர்ேளுக்கு பபோருட் பசலவும் மற்றும்  ோதேருக்கு மதரிய குமறவும் உண்டோகும். 
ஜமற்படி இரண்டோமோதிபன் சுபனோே இருந்தோல் அரசியல் ேிளர்ச்சிேளில் ஈடுபட்டு பபோது 
நன்மமக்ேோே போடுபடுவோர். இரண்டோமோதிபன் பசவ்வோயோே இருந்து மூன்றோம் இடத்தில் 
போவஜரோடு ஜசர்ந்து அல்லது போர்க்ேப்பட்டு இருந்தோல் மதரியமிக்ே 
பேோள்மளக்ேோரனோவோன். 
 
 

இரண்டோமோதிபன் நோன்ேோம் இடத்தில் இருந்து தமச /புத்தி நடத்தினோல் ஆசிரியத் 
பதோழில் அல்லது வோேனத் பதோழில் மூலம் தன லோபங்ேள் உண்டோகும். தோயோரின் 
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பசோத்மத அமடவோன். குடும்ப சுேமும் நன்மமேளும் உண்டோகும். தன் சஜேோரர்ேமள 
ஆதரிக்ே ஜவண்டியதோே அல்லது அவர்ேளுக்ேோேச் பசலவு பசய்ய ஜவண்டியதோே 
ஏற்படும். 
 
 

இரண்டோமோதிபன் ஐந்தோம் இடத்தில் இருந்து தமச /புத்தி நடத்தினோல் புத்தி லோபம், 

வடீ்டிலிருந்ஜத பதோழில் நடத்தி அஜமோேமோன சம்போத்தியம் அமடதல், லோட்டரி பந்தயம் 
ஜபோன்றவற்றில் பவற்றிேள், தன் ேோலத்திஜலஜய தன் பிள்மளேளுக்குச் பசோத்துக்ேமள 
எழுதிமவத்தல் அல்லது அவர்ேமள ஜமலோன நிமலமமக்கு பேோண்டு வருதல் ஜபோன்ற 
பலன்ேள் ஏற்படும். 
 
 

இரண்டோமோதிபன் ஆறோம் இடத்தில் இருந்து தமச /புத்தி நடத்தினோல் எப்பபோழுதும் 
ேடனோளியோே இருப்பதும் ேடன்ேளோல் பதோல்மலேளும் வழக்குேளும் உண்டோவதும் 
தோய் மோமனோல் சேோயமும் உண்டோகும். பமேவரோல் பபோருட் ஜசதமும் நஷ்டங்ேளும் 
உண்டோகும். முழங்ேோல்ேள் பதோமடேளில் வோத ஜரோேங்ேள் அல்லது ஜவறு விதமோன 
ஜநோய்ேளும் உண்டோகும். 
 
 

இரண்டோமோதிபன் ஏழோம் இடத்தில் இருந்து தமச /புத்தி நடத்தினோல் அந்நியரோல் தன 
லோபங்ேளும் மமனவியோல் சம்போத்தியமும் உண்டோகும். மவத்தியத் பதோழிலில் 
அல்லது வியோபோரப்பிரதிநிதிப் ஜபோன்ற உத்திஜயோேங்ேளில் பிரயோணம் பசய்வதன் 
மூலமோே சம்போத்தியம் ஏற்படும். மமனவிக்கும் தோய்க்கும் அபவோதங்ேள் உண்டோகும். 
 
 

இரண்டோமோதிபன் எட்டோம் இடத்தில் இருந்து தமச /புத்தி நடத்தினோல் வடீு வோசல் 
முதலோன பசோத்துக்ேள் நஷ்டமும் தரித்திர வோழ்க்மேயும் பவறும் வோய் 
சோமர்த்தியத்தோஜலஜய பிமழக்ே ஜநர்வதும், குடும்ப சுேம் பேடுவதும், பின் 
சஜேோதரர்ேளுக்குப் பபோருள் விரயமும் ேஷ்டங்ேளும் உண்டோகும். 
 
 

இரண்டோமோதிபன் ஒன்பதோம் இடத்தில் இருந்து தமச /புத்தி நடத்தினோல் பலவிதமோன 
வழிேளிலும் தனலோபங்ேளும் சுேபசௌக்ேியங்ேளும் உண்டோகும். பிதுரோர் ித 
பசோத்துக்ேள் விருத்தியோகும். தன் சஜேோதரர்ேளுக்கு உதவியும் நன்மமயும் பசய்ய 
ஜநரிடும். 
 
 

இரண்டோமோதிபன் பத்தோம் இடத்தில் இருந்து தமச /புத்தி நடத்தினோல் பதோழிலில் 
அஜமோேமோன தனலோபங்ேளும் புது பசோத்துக்ேளில் நிர்வோேம் தன் மேக்கு வருவதும் 
அதிேமோன ேோம ஜவட்மேயும் அதன் ேோரணமோே பசலவுேளும் ஒன்றிரண்டு புத்திர 
ஜசோேங்ேளும் உண்டோகும். புத்திர போக்ேியம் குமறவு என்றும் பசோல்வோர்ேள். 
 
 

இரண்டோமோதிபன் பதிபனோன்றோம் இடத்தில் இருந்து தமச /புத்தி நடத்தினோல் முதல் 
இல்லோமஜலஜய வியோபோரம் நடத்தி அதிேமோன இலோபங்ேமள அமடவதும், பந்தய 
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சூதோட்ட வியோபோரங்ேள், பணத்மத வட்டிக்கு விடல் ஜபோன்றவற்றில் அதிேமோன 
இலோபங்ேளும், தன் வோக்ேினோஜலஜய லோபம் அமடயும்படியோன எழுத்து ஜபச்சுத் 
துமறேளோல் அதிேமோன பசல்வப்பபருக்கும் உன்னதமோன நிமலமமயும் உண்டோகும். 
 
 

இரண்டோமோதிபன் பனிபரண்டில் இருந்து தமச /புத்தி நடத்தினோல் பசல்வம் 
யோவற்மறயும் இழந்து ஜதசோந்திரம் ஜபோே ஜநர்வதும் அந்நியரின் பரோமரிப்பில் 
இருப்பதும் அல்லது சிமறயில் இருக்ே ஜநர்வதும் தன் மூத்த மேனுக்கு ஜநோயின் 
ேஷ்டங்ேளும் உண்டோகும். 
 
 

ஜமற்படி பலன்ேமள மற்ற திமசேளில் இரண்டோமோதிபன் புத்தி நமடபபறும் 
ேோலங்ேளுக்கும் இமணத்து பலன்ேமள அறியவும். 
 
  

மூன்றோமோதிபன் தசச/புத்தி 
 

மூன்றோமோதிபன் லக்ேினத்தில் இருந்து தமச /புத்தி நடத்தினோல் ஆரம்பேோலத்தில் 
மற்றவர்ேமள அண்டி பதோழில் பசய்து அல்லது மற்றவர்ேளிடம் உத்திஜயோேம் போர்த்து 
 வீனம் பசய்து பிறகு தன் பசோந்த முயற்சியோலும் மஜனோமதரியத்தோலும் படிப்படியோே 
உயர்ந்து ஜமல் நிமலக்கு வரமுடியும் தனக்கு எப்பபோழுதும் யோரோவது சேோயம் பசய்ய 
முன் வருவோர்ேள் மூர்க்ேத்தனமோன ேோரியங்ேளில் பிரஜவசமும், அதனோல் ேஷ்டங்ேளும் 
உண்டோகும். 
 
 

மூன்றோமோதிபன் இரண்டோம் இடத்தில் இருந்து தமச /புத்தி நடத்தினோல் தன் 
முயற்சியின்றி இருப்பதும் அன்னியருக்கு போரமோே  வீனம் நடத்துவதும் அன்னியர் 
பசோத்துக்ேளின் ஜமல் ஆமசயும் நண்பர்ேள் சஜேோதரர்ேளுக்கு ஜவண்டோதவனோே 
இருக்கும் நிமலமமயும் எதிலும் அக்ேமறயற்ற தன்மமயும் ஜேோமழத்தனமும் 
ஜரோேங்ேளும் உண்டோகும். 
 
 

மூன்றோமோதிபன் மூன்றோம் இடத்தில் இருந்து தமச /புத்தி நடத்தினோல் 
மஜனோமதரியமும் எவமரயும் வசப்படுத்திவிடும் தன்மமயும் எங்கும் தனக்கு 
நண்பர்ேமளயும் உதவிபசய்பவர்ேமளயும் உண்டோக்ேி பேோள்ளும் தன்மமயும் 
பமேவர்ேமள சுலபமோே பவற்றி பேோள்வதும் பின் சஜேோதரர்ேளுக்கு ஜமன்மமயும் 
அதிேமோன சந்ததிேள் உண்டோவதும் ஆன ஜமலோன பலன்ேள் உண்டோகும். 
 
 

மூன்றோமோதிபன் நோன்ேோம் இடத்தில் இருந்து தமச /புத்தி நடத்தினோல் தன் 
சஜேோதரர்ேளுக்கு ஜமன்மமயும் தனக்கு வசதிேள் சுபங்ேள் குமறவும் எப்பபோழுதும் தோன் 
மற்றவர்ேளுக்ேோேத் தன் சுேவசதிேமள விட்டுக் பேோடுத்து அவர்ேளுக்ேோே அமலய 
ஜநர்வதும் உண்டோகும். 
 
 

மூன்றோமோதிபன் ஐந்தோம் இடத்தில் இருந்து தமச /புத்தி நடத்தினோல் மமனவியோல் 
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ேஷ்டங்ேளும் அவளோல் சுேக்குமறவும் தன் பிள்மளேளுக்கு ஜமன்மமயும் 
சஜேோதரர்ேளுக்கு நன்மமேளும் உண்டோகும். 
 
 

மூன்றோமோதிபன் ஆறோம் இடத்திலிருந்து தமச /புத்தி நடத்தினோல் குடும்ப ேலேமும், 

சஜேோதரர்ேளுடன் விஜரோதமும் தன் பிள்மளேளுக்குச் சம்போத்தியம் ஏற்படுதலும் தன் 
வயதிலும் மூத்த பபண்ேளிடம் தேோத இச்மச உண்டோதலும் அன்னியர் உமடமமேள் 
தன் வசமோதலும் மோமன் வர்க்ேத்தோர்க்கு உடல் நலக்குமறவும் உண்டோகும். 
 
 

மூன்றோமோதிபன் ஏழோம் இடத்தில் இருந்து தமச /புத்தி நடத்தினோல் அரசோங்ே விஜரோதம், 

பபோது னப்பமே, திருடனோே அல்லது அன்னிய ஸ்திரீேளிடம் பதோடர்பு உமடயவனோே 
வோழ்க்மே நடத்தல் பலவிதமோன ேஷ்டங்ேளும் உண்டோகும். 
 
 

மூன்றோமோதிபன் எட்டோம் இடத்தில் இருந்து தமச /புத்தி நடத்தினோல் சஜேோதர 
நஷ்டமும் தனக்பேோரு உதவி இல்லோமல் திக்ேில்லோமல் அமலதலும் பேோடூர போவ 
பசயல்ேளில் விருப்பமும் அன்னியரோல் அல்லது அரசோங்ேத்தோல் தண்டமனேமள 
அனுபவிப்பதும் உண்டோகும். 
 
 

மூன்றோமோதிபன் ஒன்பதோம் இடத்தில் இருந்த தமச /புத்தி நடத்தினோல் சஜேோதரர்ேளுக்கு 
போக்ேிய விரத்தியும் தனக்கு மமனவியோல் ஜமன்மம உண்டோவதும் தேப்பனுக்குக் 
ேஷ்டங்ேளும் பேட்டப் பபயரும் பிதுர்ரோர் ித பசோத்துக்ேள் விரயமும் உண்டோகும். 
 
 

மூன்றோமோதிபன் பத்தோம் இடத்தில் இருந்து தமச /புத்தி நடத்தினோல் மமனவியோல் 
பதோல்மலேளும் மற்றவர் சேோயத்தோல் பதோழிலில் ஜமன்மம அமடவதும் பிறர் 
பசோத்துக்ேளும் தன் வசமோதலும் அன்னியப் பபண் ஒருத்தியின் பதோடர்பு 
உண்டோவதுமோன பலன்ேள் நமடபபறும். 
 
 

மூன்றோமோதிபன் பதிபனோன்றோம் இடத்தில் இருந்து தமச /புத்தி நடத்தினோல் 
பலவிதமோன தன லோபங்ேளும் எப்பபோழுதும் ேோமஜவட்மேயும் அதனோல் பபோருட் 
பசலவும் உடல் நலக்குமறவும் உண்டோகும், அன்னியரிடம் ஜவமல பசய்வதோல் அல்லது 
அன்னியரோல் தன லோபங்ேள் உண்டோகும். 
 
 

மூனறோமோதிபன் பனிபரட்டோம் இடத்தில் இருந்து தமச /புத்தி நடத்தினோல் பேட்ட 
வழிேளில் சம்போத்தியமும் பபண்ேளோல் லோபங்ேளும் மேிழ்ச்சியற்ற வோழ்க்மேயும் 
தந்மதக்குத் திருட்டு பட்டம் அல்லது பேட்டப் பபயரும் உண்டோகும். 
 

ஜமற்படி பலன்ேமள மற்ற திமசேளில் மூன்றோமோதிபன் புத்தி நமடபபறும் 
ேோலங்ேளுக்கும் இமணத்து பலன் அறிந்து பேோள்ள ஜவண்டும். 
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நோன்ேோமோதிபன் தசச/புத்தி 
 

நோன்ேோமோதிபன் லக்ேினத்தில் தமச /புத்தி நடத்தினோல் உயர்ந்த ேல்விமய அமடவதும் 
தோயோல் சுேமும் எப்பபோழுதும் பசோந்த வடீு வோேனம் முதலோன வசதிேள் உமடய 
வோழ்க்மே உண்டோவது, தன்னுமடய ேல்வி பசல்வம் முதலோனவற்மற 
விளம்பரப்படுத்தி பேோள்ளோமல் அடக்ேமோேப் ஜபோகும் சுபோவமும் உண்டோகும். 
 
 

நோன்ேோமோதிபன் இரண்டோம் இடத்தில் இருந்து தமச /புத்தி நடத்தினோல் நிலம் வடீு 
வோேனங்ேள் முதலோனவற்றிலிருந்து வருமோனங்ேளும் தோன் ேற்ற வித்மதயோல் நல்ல 
சம்போத்தியமும் உண்டோகும். ஆமச நோயேிேள் ஏற்படுவர் பேட்ட சேவோசங்ேளும் 
உண்டோகும். சேல வசதிேளும் உமடய வோழ்க்மே அமமயும். 
 
 

நோன்ேோமோதிபன் மூன்றோம் இடத்திலிருந்து தமச /புத்தி நடத்தினோல் தன் 
சஜேோதரர்ேளுக்கு சுேபோக்ேியங்ேள் விருத்தியோகும். பசல்வமும் வசதிேளும் இல்லோத 
வோழ்க்மேமய அனுபவிக்ே ஜநரிடும். 
 
 

நோன்ேோமோதிபன் நோன்ேோம் இடத்தில் இருந்து தமச /புத்தி நடத்தினோல் ஜமலோன 
ேல்வியும் ஞோனமும் புத்தியும் உண்டோகும். மந்திரி பதவி ஜபோன்ற பபரிய பதவிேள் 
உண்டோகும். பலவிதமோன சுேங்ேளும் பசௌக்ேியங்ேளும் உண்டோகும் உற்றோர் உறவினர், 

சஜேோேரர்ேள் பந்துக்ேள் புமட சூழ எல்ஜலோருக்கும் இனியவனோே வோழ்க்மே 
நடத்துவோன். 
 
 

நோன்ேோமோதிபன் ஐந்தோம் இடத்தில் இருந்து தமச /புத்தி நடத்தினோல் மிேவும் ஜமலோன 
வோழ்க்மேஜய உண்டோகும் பக்தியும் ஜமலோன விஷயங்ேளில் ஈடுபோடும் பசோந்த 
சம்போத்தியங்ேளோல் ஜமன்மமயும் உண்டோகும். 
 
 

நோன்ேோமோதிபன் ஆறோம் இடத்தில் இருந்து தமச /புத்தி நடத்தினோல் பமேவர்ேளோல் 
சுபக்குமறவும் தன் வடீு முதலோன பசோத்துக்ேள் அன்னியர்ேளோல் அபேரிக்ேப்படுதலும் 
தன் தோஜய தன் விஜரோதமோதலும் திருட்டுத்தனம் ஜபோன்ற பேட்ட ேோரியங்ேளில் 
பிரஜவசமும் பில்லி சூனியம் ஜபோன்றமவேளோல் ேஷ்டங்ேளும் உபோமதேளும் 
உண்டோவதுமோகும். 
 
 

நோன்ேோமோதிபன் ஏழோம் இடத்தில் இருந்து தமச /புத்தி நடத்தினோல் தன் மமனவியோல் 
சுேபோக்ேியங்ேள் அமடய ஜநரிடும். மோமனோர் வடீ்டு மோப்பிள்மளயோே ஆேிவிடுவதும் 
உண்டு. மற்றவர் முன்னிமலயில் ஊமமப்ஜபோல் இருக்கும்படியோன நடத்மதயும் 
ஏற்படும். வித்மத வோேனம், புேழ் எல்லோ வசதிேளம் உண்டோகும். 
 
 

நோன்ேோமோதிபன் எட்டோமிடத்தில் இருந்து தமச /புத்தி நடத்தினோல் ஏதோவத ஒரு 
முயற்சியில் சுேங்ேமளத் தியோேம் பசய்து வோழ ஜநரிடும். பபரிய விஞ்ஞோனிேள், 
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புதுமமேமளக் ேண்டு பிடிப்பவர்ேள் யோத்ரீேர்ேள் மமல ஏறிேள் ஞோனிேள் 
முதலியவர்ேளின்  ோதேங்ேளில் இப்படிப்பட்ட ேிரே அமமப்பு ஏற்படுவதுண்டு. 
 
 

நோன்ேோமோதிபன் ஒன்பதோமிடத்திலிருந்து தமச /புத்தி நடத்தினோல் பித்ரு 
போக்ேியத்தினோல் சுேபோக்ேியங்ேமள அமடவதும் ேல்வி ஜமன்மமயும் வோேனசுேமும், 

தந்மதயின் பதோழில் அல்லது அவரோல் ஸ்தோபிக்ேப்பட்ட வியோபோர ஸ்தோபனத்தோல் 
ஜமன்மமயும் சேல சுேங்ேளும் உண்டோகும். டோக்ஸி, பஸ் பதோழில்ேள் 
ஜமன்மமயமடயும். 
 
 

நோன்ேோமோதிபன் பத்தோமிடத்திலிருந்து தமச /புத்தி நடத்தினோல் பதோழில் ஜமன்மமயோல் 
சுேபோக்ேியங்ேமள அமடவோன். தன் பசோந்த முயற்சியோல் ஒரு பதோழிமல ஸ்தோபித்து 
பிரபலமோே ஜமன்மமக்கு பேோண்டு வர முடியும் தீர்த்த யோத்திமர ஸ்தலதரிசனம் 
ஜபோன்ற புண்ணிய லோபங்ேளும் ஏற்படும். 
 
 

நோன்ேோமோதிபன் பதிபனோன்றோமிடத்திலிருந்து தமச /புத்தி நடத்தினோல் தன் முயற்சி 
இன்றிஜய சேல சுேஜபோேங்ேளும் வந்தமடவதும் பபோழுது ஜபோக்ேோே பசய்யும் 
பதோழில்ேளோலும் நல்ல லோபங்ேளும் ஆயினும் மனதில் ஏதோவது ஒரு குமற இருந்து 
பேோண்ஜட இருப்பினும் இளமமயிஜலஜய தோமய இழந்து விட ஜநர்வதும் உண்டு. 
 
 

நோன்ேோமோதிபன் பனிபரண்டோமிடத்திலிருந்து தமச /புத்தி நடத்தினோல் எப்ஜபோதும் 
ஜநோயோளியோே இருப்போன். தன் பசோந்த முயற்சியில் சுயரோஜ் ித பசோத்துக்ேமளச் 
சம்போத்திப்போன் பலவித தோன தர்மங்ேமளச் பசய்து புேழமடவோன். எவ்வளவு 
சம்போதித்த ஜபோதிலும் தோன் ஒரு சுேத்மதயும் அனுபவிக்ே முடியோமல் மனக்குமறயுடன் 
இருக்கும்படி ஜநரிடும். 
 
  

ஐந்தோமோதிபன் தசச/புத்தி 
 

ஐந்தோமோதிபன் லக்ேினத்தில் இருந்து தமச /புத்தி நடத்தினோல் தன் பசோந்த 
முயற்சியோலும் தோயோதிேள் ஆதரவோலும் முன்னுக்கு வருவோன் இரேசியங்ேமள 
அறியக்கூடிய சோமர்த்தியமும் திறமமயும் உண்டோவதோல் ஜசோதிடம் மோந்திரீேம் 
ஜபோன்றவற்றில் திறமமயும் புேழும் ஏற்படும். சூரியன் அல்லது புதனோே இருந்தோல் 
துப்பறியும் ஜவமல பூமிக்கு அடியில் புமதந்துள்ள பபோருள்ேமள ேண்டு பிடித்தல் 
ஜபோன்ற திறமமேளும் உண்டோகும். பசல்வமும் புேழும் ஏற்பட்டு ஜமலோன வோழ்க்மே 
அமமயும். 
 
 

ஐந்தோமோதிபன் இரண்டோமிடத்திலிருந்து தமச /புத்தி நடத்தினோல் எதிர்போரோத 
தனலோபங்ேள் உண்டோகும். பந்தயம் சூதோட்டம் ஜேஷ்ய வியோபோரங்ேள் 
முதலியவற்றில் லோபங்ேள் உண்டோகும். பவகு பசல்வந்தரோேவும் முன்ஜேோபியோேவும் 
இருக்ே ஜநரிடும். 
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ஐந்தோமோதிபன் மூன்றோம் இடத்திலிருந்து தமச /புத்தி நடத்தினோல் எப்பபோழுதும் 
பபோருள் இலோபம், ேோமசுேம் முதலியமவ பற்றிய சிந்தமனயோே இருப்பதும் பவகுேோலம் 
ேழித்து புத்திர போக்ேியம் உண்டோதலும் தன் பிள்மளேளிஜலோன்று பிரபலம் அமடந்து 
தனக்கு உதவியோே அமமவதும் உண்டோகும். புத்திர ஜதோஷங்ேளும் ஏற்படும். 
 
 

ஐந்தோமோதிபன் நோன்ேோம் இடத்திலிருந்து தமச /புத்தி நடத்தினோல் தனமும், புேழும் சுே 
வோழ்க்மேயும் உண்டோகும். பபண்ணோே இருந்தோல் நீண்டேோலம் தோய் வடீ்டிஜலஜய 
இருந்து சேல பசௌக்ேியமோே இருப்போள். மந்திரி பதவி அல்லது பபரிய ஆசிரியர் 
பதவியும் உண்டோகும். ேல்வி ஜமன்மமயோல் புேழும் இலோபங்ேளும் உண்டோகும். பபரிய 
பதவியும் ேிமடக்கும். 
 
 

ஐந்தோமோதிபன் ஐந்தோமிடத்திஜலஜய இருந்து தமச /புத்தி நடத்தினோல் அத்திமசயின் 
ஆரம்பத்தில் புத்திர ஜதோஷங்ேள் உண்டோகும். ஜமலோன அறிவும் ஞோனமும் உலேம் 
புேழத்தக்ே குரு பதவிமய அமடவதும் உண்டோகும் ேல்விச் பசருக்ேோல் சட்படன்று 
ஜேோபம் பேோள்பவரோே இருப்போர். 
 
 

ஐந்தோமோதிபன் ஆறோமிடத்திலிருந்து தமச /புத்தி நடத்தினோல் தன் பிள்மளேஜள 
தனக்குச் சத்துரு ஆதலும் அவர்ேளோல் மஜனோ வியோகூலங்ேளும் உண்டோகும். 
பிள்மளேள் சுய சம்போத்தியத்தோல் முன்னுக்கு வருவோர்ேள். 
 
 

ஐந்தோமோதிபன் ஏழோமிடத்தில் இருந்து தமச /புத்தி நடத்தினோல் பலவிதமோன தன 
லோபங்ேளும் தன் எதிரிேமளயும் வசப்படுத்தி நடத்தும் திறமமயும் ஜமலோன பதவியும் 
புேழும் ஜமலும் ஜமலும் முன்ஜனற்றங்ேளும் உண்டோகும். 
 
 

ஐந்தோமோதிபன் எட்டோம் இடத்திலிருந்து தமச /புத்தி நடத்தினோல் ேோசஜநோய் அல்லது 
வயிற்று ஜநோய்ேளோல் பலத்தத் பதோல்மலேளும் நல்ல மனமில்லோதவரோே பவறுக்ேத் 
தக்ே நடத்மதயும் புத்திரசுேம் இல்லோமமயும் உண்டோகும். பபரும்போலும் பபண் 
குழந்தமதேஜள உண்டோகும். 
 
 

ஐந்தோமோதிபன் ஒன்பது அல்லது பத்தோமிடத்திலிருந்து தமச /புத்தி நடத்தினோல் சேல 
போக்ேியங்ேளும் நிமறந்த ஜமலோன வோழ்க்மே உண்டோகும், எல்ஜலோரோலும் புேழ்ந்து 
போரோட்டத்தக்ே பபரிய ஆசிரியர் அல்லது ேவிஞரோேப் புேழ் பபறுவோர். அரசர்ேளுக்குச் 
சமோனமோன வோழ்க்மே உண்டோகும். தன் குழந்மதேளும் ஜமலுக்கு வந்து புேழும் 
பபருமமயும் எல்ஜலோரோலும் பேோண்டோடத்தக்ே நிமலயும் அமடவோர்ேள். 
 
 

ஐந்தோமதிபன் பதிபனோன்றோம் இடத்திலிருந்து தமச /புத்தி நடத்தினோல் பவகு 
பசல்வமும் அஜநே புத்திரர்ேளும், அதிேமோன புேழும் உண்டோகும்.  னத் தமலமமயும் 
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புேழும் உண்டோகும். 
 
 

ஐந்தோமோதிபன் பன்னிபரண்டோம் இடத்திலிருந்து தமச /புத்தி நடத்தினோல் தனக்குப் 
புத்திரர் இல்லோமல் தத்து எடுத்து அல்லது விமலக்கு ஒரு பிள்மளமய வோங்ேி வளர்க்ே 
ஜநரிடும். புத்திரபோக்ேியம் ஏற்பட்ட ஜபோதிலும் தன் மக்ேள் தன்மன விட்டுப் பிரிந்ஜதோ, 

மமறந்ஜதோ, ஜபோகும்படியோே ஜநரிடும் தனக்கும் பிள்மளேளுக்கும் சரியோன உறவு 
இருக்ேோது. பிள்மளேளோல் ேஷ்டங்ேளும், நஷ்டங்ேளும் உண்டோகும், சதோேலமும் 
ேோமசிந்மதயோய் பபோருள் விரயம் பசய்ய ஜநரிடுவது உண்டு. 
 
 

ஆறோமோதிபன் தசச/புத்தி 
 

ஆறோமோதிபன் லக்ேினத்தில் இருந்து தமச /புத்தி நடத்தினோல் எப்பபோழுதும் 
ஜநோயளியோே அல்லது ேடனோளியோே இருப்பதும் விபத்துக்குள்ளோே ஜநர்தலும் வழக்கு 
வியோஜ் ியங்ேளில் மஜனோ துக்ேம் அமடதலும் மரணத்திற்குச் சமமோனேண்டங்ேளும் 
ஏற்படும். 
 
 

ஆறோமோதிபன் இரண்டோம் இடத்தில் இருந்து தமச /புத்தி நடத்தினோல் நிமலயோன 
தனமில்லோது அவதிபடுதல் தன் பசோத்துக்ேள் அன்னியரோல் ேவரப்படல் வோக்ேினோல் 
விஜரோதங்ேள் ஏற்படுதல் குடும்ப சுேமின்மம முதலோன தீயபலன்ேள் நமடபபறும் 
பமேவர் அல்லது ேள்வரோலும் ஜநோய்ேளோலும் பபோருள் நஷ்டங்ேள் உண்டோகும். 
 
 

ஆறோமோதிபன் மூன்றோமிடத்திலிருந்து தமச /புத்தி நடத்தினோல் பபோருள் லோபங்ேளும் 
அன்னியர் பபோருள்ேமள தோன் அபேரித்தலும் நண்பர்ேள் சஜேோதரர்ேளுடன் 
விஜரோதங்ேளும் பபோய் வஞ்சேம் ஜேோள் பசோல்லுதல் ஜபோன்ற பேட்ட குணங்ேளும் 
உண்டோகும். 
 
 

ஆறோமோதிபன் நோன்ேோம் இடத்திலிருந்து தமச /புத்தி நடத்தினோல் தரித்திரம் 
எவ்விதத்திலும் சுேம் இல்லோமம சரியோன ேல்வி இல்லோததோல் ேீழோன ஜவமலேமளச் 
பசய்து பிமழத்தல் ேஷ்ட  வீனம் முதலோனமவ உண்டோகும். 
 
 

ஆறோமோதிபன் ஐந்தோமிடத்திலிருந்து தமச /புத்தி நடத்தினோல் புத்திர நஷ்டங்ேளும் 
புத்திர விஜரோதங்ேளும் உண்டோகும் அதிேமோன ேல்வி வசதிஜயோ சூட்சும அறிஜவோ 
ஏற்படோத ஜபோதிலும் குறுக்கு வழிேளில் பணம் சம்போதித்தலும் திருட்டு புத்தியும் தீயவர் 
ஜநசமும் பேட்ட ேோரியங்ேளில் மனம் பசல்வதும் பபண்ேளிடம் விஜரோதமும் 
உண்டோகும். 
 
 

ஆறோமோதிபன் ஆறோமிடத்திலிருந்து தமச /புத்தி நடத்தினோல், முரட்டுத் மதரியமும் 
வரீசோேச பசயல்ேளில் விருப்பமும் அவ்வழிஜய பணம் சம்போதித்தலும் தன்னுமடய 
பசோந்த பந்துக்ேமள விஜரோதம் பசய்து பேோண்டு அந்நிய பந்துக்ேமள அமடவதும் 

RangaRakes tamilnavarasam.com



சத்துரு ப யமும் அதனோல் பணவசதிேளும் உண்டோகும் திடீபரன்று ேண்டங்ேளும் 
ஏற்படலோம். 
 
 

ஆறோமோதிபன் ஏழோமிடத்திலிருந்து தமச /புத்தி நடத்தினோல் மமனவிக்கு தனக்கு 
விஜரோதமோேவும் அல்லது பயத்தோல் அடங்ேி ஒடுங்ேி நடப்பதும் பமே இல்லோமமயும் 
ேல்வி பசல்வம் இருந்தஜபோதிலும் பதோழில் முதலோனவற்றிலும் ஈடுபோடு பேோள்ளோமலும் 
யோர்ஜமலும் நம்பிக்மே இல்லோமல் இருப்பதும், அற்ப லோபங்ேளும் அற்ப சுேங்ேளும் 
உண்டோகும். 
 
 

ஆறோமோதிபன் அஷ்மத்தில் இருந்து தமச /புத்தி நடத்தினோல் திடீபரன்று மரணபயம் 
உண்டோகும் அல்லது சதோ ஜரோேத்துடன் அழுந்திக்பேோண்டு ேிடக்ே ஜநரிடும். பபண்ணோே 
இருந்தோல் ேணவன் மரணமமடவோன் தரித்திரமும் ேஷ்டங்ேளும் பலவிதமோன 
துக்ேங்ேளும் உண்டோகும். 
 
 

ஆறோமோதிபன் ஒன்பதோமிடத்திலிருந்து தமச /புத்தி நடத்தினோல் தந்மத, தந்மதயின் 
பசோத்துக்ேள் முதலோனவற்மற இழக்ே ஜநரிடுவதும் சுேபோக்ேியங்ேள் குமறவும் மரம் 
பவட்டுதல், ேல் உமடத்தல் ஜபோன்ற பதோழில்ேமளச் பசய்து  வீிக்ே ஜநர்வதும் 
உண்டோகும். 
 
 

ஆறோமோதிபன் பத்தோமிடத்திலிருந்து தமச /புத்தி நடத்தினோல் பதோழில் முடக்ேமும், 

அன்னியர் தயவோல் பிமழக்ே ஜநர்வதும் புேழ்ேீர்த்தி நஷ்டமும் உண்டோகும் பதோழில் 
அல்லது வியோபோரத்தில் ேடன்ேோரர் அபேரித்துக் பேோள்வோர்ேள் ஜநோயோல் பபோருள் நோசம் 
உண்டோகும். 
 
 

ஆறோமோதிபன் பதிபனோன்றோமிடத்திலிருந்து தமச /புத்தி நடத்தினோல் ேஷ்ட  வீனமும் 
மூத்த சஜேோதரனுக்கு ேண்டமும் அன்னிய பபண்ேளின் ஜசர்க்மேயும் அதனோல் பபோருள் 
நஷ்டங்ேளும் உண்டோகும். அன்னியருமடய பசோத்துக்ேள், பபண்ேள் ஜமல் நோட்டமும் 
அவற்மறத் தனக்கு உமடமம ஆக்ேிக்பேோள்வதும் உண்டோகும். 
 
 

ஆறோமோதிபன் பனிபரண்டோமிடத்திலிருந்து தமச /புத்தி நடத்தினோல், ேல்பநஞ்சமும் 
 வீேிம்மசயும், போவேோரிய சிந்தமனயும் பேோமல ேளவு ேோமம் ஜபோன்ற தீய 
வழிேளிஜலஜய நடப்பதும் அவ்வழியிஜலஜய பணத்மதச் ஜசர்த்துக் தோனும் 
அனுபவிக்ேோமல் புமதத்து மவப்பதும் தமலமமறவோே வசிக்ே ஜநர்வதும் உண்டோகும். 
 
 

ஏழோமோதிபன் தசச/புத்தி 
 

ஏழோமோதிபன் லக்ேினத்திலிருந்து தமச /புத்தி நடத்தினோல் இளமமயில் பபண்ேமள 
சுற்றி அமலயும் நடத்மதயும் எப்பபோழுது ேோமசிந்தமனயோய் இருக்கும். மமனவிக்கு 
அடங்ேிய ேணவனோே இருப்பதும் அந்நிய பபண்ேளின் ஜமல் நோட்டமும் பவளியூர் 
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சஞ்சோரமும் கூட்டு வியோபோரங்ேளில் இலோபங்ேளும் உண்டோகும். 
 
 

ஏழோமோதிபன் இரண்டோமிடத்திலிருந்து தமச /புத்தி நடத்தினோல் பபண்ேளோல் 
சம்போத்தியமும் அவர்ேளோஜலஜய பசலவுேளும் வழக்குேளோல் பபோருள் நஷ்டமும் 
அவமோனங்ேள் அபோயங்ேளும் உண்டோகும். 
 
 

ஏழோமோதிபன் மூன்றோமிடத்திலிருந்து தமச /புத்தி நடத்தினோல் குழந்மதேள் 
ேர்ப்பத்திஜலஜய இறந்து பிறக்கும் மமனவியோல் சுேம் உண்டோேோது சுமோரோன 
இலோபங்ேளும் பவளியூர் சஞ்சோரமும் பிரோயணங்ேளின் மூலம் நடக்கும் பதோழில்ேளின் 
விருத்தியும் உண்டோகும். 
 
 

ஏழமோதிபன் நோன்ேோமிடத்திலிருந்து தமச /புத்தி நடத்தினோல் அதிேமோன ேோம 
ஜவட்மேயும் எப்பபோழுதும் பபண்ேஜள ேதி என்று ேிடப்பதும் தன் மமனவிக்கு 
பேட்டப்பபயர் உண்டோவதும் புதுக்ேோரியங்ேளில் ஈடுபோடும் அரசியல் பவற்றிேளும் 
உண்டோகும். 
 
 

ஏழோமதிபன் ஐந்தோமிடத்திலிருந்து தமச /புத்தி நடத்தினோல் நல்ல நடத்மதயும் 
குணங்ேளும் உண்டோவதும் நற்குணமும் நன்னடத்மதயும் உமடய மமனவி வோய்க்ேப் 
பபறுவதும் ஜமலோன நடத்மதயும் சேல சம்பத்துக்ேளும் நிரம்பிய வோழ்க்மே 
உண்டோவதும் கூடும். 
 
 

ஏழோமதிபன் ஆறோமிடத்திலிருந்து தமச /புத்தி நடத்தினோல் தன் மமனவி 
தன்மனக்ேோட்டிலும் அதிேமோன ேோமியோே இருத்தலும், அவளோல் பபோருள் பசலவும் 
ஜநோய்ேளும் உண்டோவதும் சுேம் இல்லோமமயும் உண்டோகும். 
 
 

ஏழோமதிபன் ஏழோமிடத்திலிருந்து தமச /புத்தி நடத்தினோல் மமனவியோல் புேழும் ஜபறும் 
அமடவதும், மமனவிக்கு அடங்ேி ேணவனோே இருப்பதும், தனக்பேன்று எதுவும் இல்லோத 
அற்ப வீனமும் உண்டோகும். 
 
 

ஏழோமோதிபன் எட்டோமிடத்திலிருந்து தமச /புத்தி நடத்தினோல் ஜநோயோளியோன 
மமனவிமய அமடந்து அவளுமடய பணத்திற்ேோே அல்லது ஜவறு ேோரணத்தோல் 
அடிமமமயப்ஜபோல் இருக்ே ஜநர்வதும் தன் பசோத்துக்ேமள அன்னியரிடம் இழந்து விட 
ஜநர்வதும் பிரயோணத்தில் ேஷ்டங்ேளும் உண்டோகும். 
 
 

ஏழோமோதிபன் ஒன்பதோமிடத்திலிருந்து தமச /புத்தி நடத்தினோல் அன்னிய  ோதி 
மதங்ேமளச் ஜசர்ந்த பபண்ேளின் ஜமல் ஜமோேமும் பபண்ேளோல் போக்ேியம் உண்டோவதும் 
அவர்ேளோஜலஜய வோழ்க்மே நமடபபறுவதும் உண்டோகும். நீண்ட ேோலத்திற்கு நன்மம 
அளிக்ேத்தக்ே பபரும் ேோரியங்ேளிஜலஜய ஈடுபோடும் ஏற்படும். 
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ஏழோமோதிபன் பத்தோமிடத்திலிருந்து தமச /புத்தி நடத்தினோல் பவளியூர் வோசம் 
அன்னியஜதசச் சஞ்சோரம் முதலியன உண்டோகும். பவளியூர்ேளில் பதோழில் உண்டோகும் 
மமனவி பேட்ட நடத்மத உமடயவளோே பேட்ட பபயர் ஏற்படும். 
 
 

ஏழோமோதிபன் பதிபனோன்றோம் இடத்திலிருந்து தமச /புத்தி நடத்தினோல் பபண்ேளோல் 
அல்லது பபண்ேள் விரும்பத்தக்ேப்பபோருட்ேமளத் பதோழில் அல்லது வியோபோரங்ேளில் 
லோபங்ேளும் அதிேமோன ேோமஜவட்மேயும் உண்டோகும். 
 
 

ஏழோமோதிபன் பன்னிபரண்டோம் இடத்திலிருந்து தமச /புத்தி நடத்தினோல் சுய 
முயற்சியின்றி அந்நியர் பசோற்ஜேட்டு நடப்பதும் தரித்திரமும் ேஷ்டங்ேளும் மமனவிக்கு 
ஜநோய் ஏற்பட்டு அவளோல் பபோருட் பசலவுேளும் ேோமஜவட்மேக் ேோரணமோே தன 
நஷ்டங்ேளும் உண்டோகும். 
 
  

அஷ்டமோதிபன் தசச/புத்தி 
 

அஷ்டமோதிபன் லக்ேினத்திலிருந்து தமச /புத்தி நடத்தினோல் மமனவி உயிருடன் 
இருக்கும் ேோலத்திஜலஜயோ அல்லது அவளுக்கு மரணம் எற்படுவதோஜலோ இரண்டோவது 
விவோேம் ஒன்று நமடபபறலோம். அந்நியரோல் பபோருள் நஷ்டங்ேள் உண்டோகும். 
எப்பபோழுதும் பபோருட் பசலவுேளும் தனவிரயங்ேளும் ஏற்படும். தரித்திர வோழ்க்மேயும் 
அற்ப  வீனமும் உண்டோகும். 
 
 

அஷ்டமோதிபன் இரண்டோமிடத்தில் இருந்து தமச /புத்தி நடத்தினோல் பபோருள் 
நஷ்டங்ேளும் அந்நியமர நம்பிப் பிமழக்கும் படியோன நிமலமமயும் குடும்பத்மதவிட்டு 
பிரிந்து வசிப்பதும் ஆண்டி ஜபோன்ற நிமலமமயும் தன் பசோற்ேளுக்கு மதிப்பு 
இல்லோமமயும் எல்ஜலோரோலும் பரிேோசம் பசய்யத்தக்ே வோழ்க்மேயும் உண்டோகும். 
 
 

அஷ்டமோதிபன் மூன்றோமிடத்திலிருந்து தமச /புத்தி நடத்தினோல் சஜேோதர நஷ்டம், பூமி, 
பபோருள் நஷ்டங்ேளும், மதரியமின்மம பலக்குமறவும் நபும்ஸேத் தன்மமயும் 
உண்டோகும். 
 
 

அஷ்டமோதிபன் நோன்ேோமிடத்திலிருந்து தமச /புத்தி நடத்தினோல் தோய்க்குக் ேண்டம், வடீு 
வோசல் வோேன நஷ்டம், தரித்திர வோழ்க்மே, உற்றோர் உறவினர்ேமளப் பிரிந்து யோருமடய 
ஆதரவும் இல்லோமல் நிர்க்ேதியோே இருக்கும் நிமலமம முதலியன உண்டோகும். 
 
 

அஷ்டமோதிபன் ஐந்தோமிடத்திலிருந்து தமச /புத்தி நடத்தினோல் புத்திர ஜசோேம் 
உண்டோதல் மபத்தியம் சித்தப்பிரமம அல்லது புத்தி மோறோட்டம் எற்படல் வயிற்றில் 
ஜரோேங்ேள், வோக்ேிய நோசங்ேள் மோமன் வர்ேத்திற்கும் ேஷ்டங்ேள் முதலியன 
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உண்டோகும். 
 
 

அஷ்டமோதிபன் ஆறோமிடத்திலிருந்து தமச /புத்தி நடத்தினோல் சந்ததி நோசம், தனக்கும் 
ேண்டங்ேள் சர்பபயம், உயரத்திலிருந்து விழுவதோல் அபோயம், வோதஜரோேத்தோல் ேோல்ேள் 
முடக்ேம், பபோருள் நஷ்டங்ேள் சேலவிதமோன துன்பங்ேளும் உண்டோகும் மரணமும் 
ஏற்படக்கூடும். 
 
 

அஷ்டமோதிபன் ஏழோமிடத்திலிருந்து தமச /புத்தி நடத்தினோல் மமனவிக்கு ேண்டம், 

இரண்டோவது மமனவி ஏற்படல் தன் மருமேனுக்குக் ேண்டம், பிரயோணங்ேளில் அபோயம், 

அந்நியரோல் பபோருள்ேள் ேவரபடல், வழக்கு வியோஜ் ியங்ேளில் ஜதோல்வி ஜபோே சக்திக் 
குமறவு முதலிய பலன்ேள் உண்டோகும். 
 
 

அஷ்டமோதிபன் அஷ்டமத்திஜலஜய இருந்து தமச /புத்தி நடத்தினோல், வஞ்சமன, ேளவு 
ஜபோன்ற பேட்ட வழிேளிலும் குறுக்கு வழிேளிலும் பணம் சம்போதித்தல் மமனவிக்கு 
பேட்ட பபயர் உண்டோதல் மமனவியின் சம்போதியத்தோல் அல்லது அன்னியர் தனத்தோல் 
பிமழப்பு நடத்துவது ஜபோன்ற பலன்ேள் உண்டோகும். 
 
 

அஷ்டமோதிபன் ஒன்பதோமிடத்திலிருந்து தமச /புத்தி நடத்தினோல் துணிந்து போவங்ேமள 
பசய்வதும், தர்ம விஜரோதமோன ேோரியங்ேளில் ஈடுபடுதலும், அன்னியர் பசோத்துக்ேள், 

மமனவியர் மீது ஆமச பேோண்டு ேவர முயற்சிப்பதும் அதனோல் ேஷ்டங்ேமளயும் 
அவமோனங்ேமளயும் அமடவது தர்மம், ஒழுங்கு மதம் ஆேியவற்றுக்கு எதிரோன 
நடத்மதயும் பிரச்சோரம் பசய்வதும் உண்டோகும். 
 
 

அஷ்டமோதிபன் பத்தோமிடத்திலிருந்து தமச /புத்தி நடத்தினோல் பதோழில் நோசம், பபயர் 
மங்குதல் மரணச் சடங்குேளில் ேலந்து பேோள்ள அல்லது அவற்மறச் பசய்ய ஜநர்தல் 
நோடுவிட்டுச்பசல்லல் பசன்றவிடத்தில் எல்லோம் ேஷ்டங்ேள், பிச்மசக்ேோரனுக்குச் 
சமமோன வோழ்க்மே முதலியன உண்டோகும். 
 
 

அஷ்டமோதிபன் பதிபனோன்றோமிடத்திலிருந்து தமச /புத்தி நடத்தினோல் மூத்த சஜேோதரன் 
மரணம், தோன் சம்போதித்த எல்லோப் பபோருள்ேமளயும் இழந்து தரித்திரமமடதல், தன் 
பிள்மளேளுக்குத் திருமணம் முதலோன சுபேோரியங்ேமளச் பசய்து மவக்ே முடியோத 
ேஷ்டங்ேள், அதனோல் மஜனோதுக்ேம் முதலியமவ உண்டோகும். 
 
 

அஷ்டமோதபன் பனிபரண்டோமிடத்திலிருந்து தமச /புத்தி நடத்தினோல் பலவிதமோன 
ேஷ்டங்ேள் மஜனோதுக்ேங்ேளும் ஆண்மமக் குமறவும், நித்திமர இல்லோது தவிக்கும் 
படியோன நிமலமமயும், பேட்ட நடத்மதயும் போவ ேோரியங்ேளில் ஈடுபோடும் உண்டோகும். 
 
  

ஒன்பதோமோதிபன் தசச/புத்தி 
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ஒன்பதோமோதிபன் லக்ேினத்தில் இருந்து தமச /புத்தி நடத்தினோல் தன் முயற்சியின்றிஜய 
போக்ேியங்ேள் உண்டோதலும் பபோருள் லோபங்ேள் பசோத்துக்ேள் விருத்தி குடும்பசுேம் 
அதிேரிப்பதும், எண்ணிய ேோரியங்ேளில் விருப்பமும் தர்ம சிந்மத ஜமலோன எண்ணங்ேள் 
புேழ் முதலியன விருத்தியோவதும் ஆே மிேவும் ஜமன்மமயோன பலன்ேள் நமடபபறும். 
குடும்பத்தில் சுபேோரியங்ேள் நமடபபறும். ஆலயம் ேட்டுதல், குளம் பவட்டுதல் ஜபோன்ற 
அறப்பணிேளில் ஈடுபோடு உண்டோகும். 
 
 

ஒன்பதோமோதிபன் இரண்டோம் இடத்திலிருந்து தமச /புத்தி நடத்தினோல் ஜமலும் ஜமலும் 
பபோருட்ஜசர்க்மேயும், சேல வித்மதேளிலும் பண்டிதனோேி புேழும் பபருமமயும் 
அமடவதும் ேதோ ேோலட்ஜசபம் அல்லது ஆன்மீேப் பிரசங்ேங்ேள் மூலம் தனமும் புேழும் 
ஜசர்வதும் மமனவியிடம் அதிேமோன பிரியமும் புத்திரபோக்ேியங்ேளும் உண்டோகும். 
 
 

ஒன்பதோமோதிபன் மூன்றோம் இடத்திலிருந்து தமச /புத்தி நடத்தினோல் சஜேோதரர்ேள் 
உண்டோவர். சஜேோதரர்ேளுக்கு நன்மம உண்டோகும். பசல்வம் பசோத்துக்ேளின் ஜமல் 
அதிேமோன இச்மசயும் அவற்மற அமடவதற்ேோன ேடும் முயற்சியும் உண்டோகும். 
தந்மத வழி பசோத்துக்ேளுக்குச் சில விரயங்ேள் ஏற்படும். 
 
 

ஒன்பதோமோதிபன் நோன்ேோமிடத்திலிருந்து தமச /புத்தி நடத்தினோல் ேல்வியில் 
ஜமன்மமயும் அழேோேப் ஜபசும் சோமர்த்தியமும் பபரிய அதிேோரியோே அல்லது 
பதோழிலதிபரோே அல்லது இரோஜ்யோதிேோரியோே உயர்வு பபறுவதும் அரசோங்ே 
பேோளரவங்ேளும், புேழும் போரோட்டும் மஜேோன்னதமோன நிமலமமயும் உண்டோகும். 
 
 

ஒன்பதோமோதிபன் ஐந்தோமிடத்தில் இருந்து தமச /புத்தி நடத்தினோல் தர்ம 
ேோரியங்ேளிஜலஜய மனம் பசல்வது ஜமலும் ஜமலும் போக்ேிய விருத்தியும் திருமணம் 
மக்ேட்ஜபறு ஜபோன்ற சுேங்ேள் உண்டோவதும் குடும்பத்தில் சுப ேோரியங்ேள் நடப்பதும் 
குருபூம  சிவபூம  முதலோன ேோரியங்ேளில் ஈடுபடுதலும் தீர்த்தயோத்திமரயும் தயோள 
குணமும் நீடித்து நிற்கும் படியோன தர்மேோரியங்ேமள பசய்து மவத்தலும் அதனோல் 
புேழ் நிமலத்திருக்கும்படியோேச் பசய்வதும் உண்டோகும். 
 
 

ஒன்பதோமோதிபன் ஆறோம் இடத்திலிருந்து தமச /புத்தி நடத்தினோல் பித்ரு போக்ேியத்மத 
இழந்து இளமமயிஜலஜய தரித்திரத்மத அமடவதும் அம்மோன்மோரோல் வளர்க்ேப்படுவதும் 
ஜநோய்ேளோலும் பமேவரோலும் பசோத்துக்ேள் அழிவும் ேஷ்டங்ேளும் உண்டோகும். 
 
 

ஒன்பதோமோதிபன் ஏழோமிடத்திலிருந்து தமச /புத்தி நடத்தினோல் நல்ல மமனவியும் 
அவளோல் சுேபோக்ேியங்ேமள அமடவதும் உண்டோகும். அவன் திமசயில் ஜமலும் 
ஜமலும் பபோருள் இலோபங்ேளும் முயற்சிேளில் பவற்றியும் பிரயோணங்ேளோல் 
நன்மமேளும் புேழும் சந்ஜதோஷமும் உண்டோகும். 
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ஒன்பதோமோதிபன் எட்டோமிடத்திலிருந்து தமச /புத்தி நடத்தினோல் இளமமயிலிருந்ஜத 
வறுமம அனுபவிக்ே ஜநரும். தந்மதக்கு மரணம், தந்மத வழி பசோத்துக்ேள் நோசம், மூத்த 
சஜேோதரர்ேளுக்குக் ேஷ்டங்ேள் எவ்வித போக்ேியமும் இன்றி பிறர் மேமய எதிர்போர்த்து 
வோழும்படியோன நிமல, ஜமலும் ஜமலும் துக்ேம் முதலோனமவ உண்டோகும். 
 
 

ஒன்பதோமோதிபன் ஒன்பதோமிடத்திலிருந்து தமச /புத்தி நடத்தினோல் பல வழிேளிலும் 
பசோத்து சுேங்ேள் உண்டோவதும் இரோஜ்யோதிேோரி அல்லது மடோதிபதி ஜபோன்ற உயர்ந்த 
பதவி ஏற்பட்டு புதுச்பசோத்துக்ேமள நிர்வோேம் பசய்யும்படியோன வோய்ப்புக்ேள் 
உண்டோவதும் தோன தர்மங்ேளோல் பவகு புேமழ அமடவதும் குடும்பத்தில் சேல 
நன்மமேளும் ஏற்படுவதும், தன் சஜேோதரர்ேளுக்கு நன்மமயும் உண்டோகும். 
 
 

ஒன்பதோமோதிபன் பத்தோமிடத்திலிருந்து தமச /புத்தி நடத்தினோல் அற நிமலயங்ேளில் 
உத்திஜயோேம் அல்லது அவற்றின் நிர்வோே பபோறுப்மப ஏற்றல் ேிரோமம் நேரம் அல்லது 
நோட்டின் தமலவரோதல் பவகு புேழ் பவகு சம்போத்தியம் சன்மோனங்ேள் முதலோன சேல 
நன்மமேளும் உண்டோகும். 
 
 

ஒன்பதோமதிபன் பதிபனோன்றோமிடத்திலிருந்து தமச /புத்தி நடத்தினோல் அஜநேவித 
சன்மோனங்ேமள அமடவதும் பந்தயம் சூதோட்டம், லோட்டரி ஜபோன்றமவேளில் பவற்றியும் 
ேோதல் ஜேளிக்மேேளில் விருப்பமும் தயோளகுணமும் உண்டோகும். 
 
 

ஒன்பதோமதிபன் பன்னிஜரண்டோமிடத்திலிருந்து தமச /புத்தி நடத்தினோல் தந்மதக்கு 
மரணம், தந்மதயின் பசோத்துக்ேள் விரயமோதல் தரித்திர வோழ்க்மே, மிேவும் ேஷ்ட 
 வீனம் முதலியமவ உண்டோகும். 
 
 

பத்தோமோதிபன் தசச/புத்தி 
 

பத்தோமதிபன் லக்ேினத்திலிருந்து தமச /புத்தி நடத்தினோல் ேவித்துவ சக்தியும் தோன் 
இருந்த இடத்திலிருந்ஜத பதோழிலும் புேழும் அமடயும் படியோன ஜயோேமும் ஜமலும் 
ஜமலும் பசல்வமும் புேழும் விருத்தியோவதும் உண்டோகும். 
 
 

பத்தோமோதிபன் இரண்டோமிடத்திலிருந்து தமச /புத்தி நடத்தினோல் எழுத்தோளர் அல்லது 
பிரசங்ேியோே புேழும் பபோருளும் அமடதலும் பதோழில் விருத்தியும் குடும்ப சுேங்ேளும் 
உண்டோகும். 
 
 

பத்தோமோதிபன் மூன்றோமிடத்திலிருந்து தமச /புத்தி நடத்தினோல் பதோழில் விருத்திக் 
குமறவும் தன் சஜேோதரர்ேமள அண்டிப்பிமழக்கும் நிமலமமயும், அல்லது 
பசோத்துக்ேளோல் வரும் வருமோனத்மதக் பேோண்டு  வீனமும் சிறு சிறு பதோழில்ேமள 
ஆரம்பித்துவிட்டு விடுதலும் எதிலும் நிமலயற்ற தன்மமயும் உண்டோகும். 
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பத்தோமோதிபன் நோன்ேோமிடத்திலிருந்து தமச /புத்தி நடத்தினோல் ேல்வி ஜமம்போட்டோல் 
உயர்ந்த பதவி அமடதலும் வோேன லோபம் அல்லது வோேன சம்பந்தமோன விருத்தியும், 

குருபக்தி, பதய்வபக்தி, முதலோனமவேளும் தோய் தந்மதயரிடம் விஸ்வோசமும் 
அவர்ேளுக்கு நன்மமயும் ஏற்படுதலும் புேழ் பரோக்ேிரமம் போக்ேியம் ஆேியமவ 
விருத்தியோவதும் உண்டோகும். 
 
 

பத்தோமோதிபன் ஐந்தோமிடத்திலிருந்து தமச /புத்தி நடத்தினோல் பலவிதமோன 
தனலோபங்ேளும் பல பதோழில்ேள் ஆரம்பித்து நடத்தி பவற்றியமடதலும் பதோழிலிஜல 
ேவனமோே இருப்பதும் பதோழில் சம்பந்ததப்பட்டமதயும் பவகு விமரவில் ேிரேித்து 
பேோள்ளும் தன்மமயும் புத்திர லோபமும் தன் மக்ேள் தனக்கு மீறிய அறிவும் பசல்வமும் 
உமடயவரோதலும் அல்லது தன் பிள்மளேளிஜலோருவன் தனக்கு அடங்ேோமல் பிரிந்து 
ஜபோய் விடுவதுமோன பலன்ேள் நமடபபறும். 
 
 

பத்தோமோதிபன் ஆறோமிடத்திலிருந்து தமச /புத்தி நடத்தினோல் தன் பதோழில் புேழ் 
முதலியவற்மற எதிரிேள் மேபேோள்வதும் அல்லது அவற்மற ஜவபறோருவனுக்கு 
விற்றுவிட்டு தோன் புதிய பதோழிமல ஆரம்பிக்ே முயல்வதும் பதோழில் இல்லோமல் 
அமலய ஜநர்வதும் பிற்பகுதியில் பதோழில் வோய்ப்பும் சுேமும் உண்டோவதும் உண்டோகும். 
பமோத்தத்தில் அமலச்சலும் ேஷ்டங்ேளுஜம அதிேமோே இருக்கும். 
 
 

பத்தோமோதிபன் ஏழோம் இடத்திலிருந்து தமச /புத்தி நடத்தினோல் பவளியூர் அல்லது 
அன்னிய நோட்டில் பதோழில் ஏற்படுவதும் மமனவியின் பசோத்துக்ேமள நிர்வோேம் 
பசய்யும் பபோறுப்புேள் உண்டோவதும் மமனவியின் பணத்மதக்பேோண்டு பதோழில் நடத்தி 
ஜமலோன நிமலக்கு வருதல் ஜபோன்ற பலன்ேள் உண்டோகும். போபக்ேிரமோே இருந்தோல் 
பேட்ட வழிேளில் சம்போத்தியம் ஏற்படும். 
 
 

பத்தோமோதிபன் எட்டோமிடத்திலிருந்து தமச /புத்தி நடத்தினோல் ஜநோயின் ேோரணமோே 
பதோழில் முடக்ேம் ஏற்படும். அபவோதம், பேட்டப் பபயர், பதோழில் நஷ்டங்ேள் பலத்த 
நஷ்டம் முதலோனமவ ஏற்படலோம். எவ்வித பதோழிலும் இல்லோமலும் அன்னியமர 
அண்டிப் பிமழக்கும் படியோன நிமலமமயும் ஜதசோந்திரம் ஜபோகும்படியோன 
நிமலமமேளும் உண்டோகும். 
 
 

பத்தோமோதிபன் ஒன்பதோமிடத்திலிருந்து தமச /புத்தி நடத்தினோல் அன்மன தந்மதயர் 
பதய்வகுருபக்தி அவர்ேளுக்கு சுேமும் ஞோனமும் ேல்வியும் ஒழுக்ேமும் பநறிதவறோத 
நடத்மதயும் ஏற்படுவதும், அதிேமோன போக்யம் புேழ் இல்லோத அடக்ேமோன 
வோழ்க்மேயும், துறவு பூணும்படியோன அல்லது சன்யோச மனப்போன்மமயும் உண்டோகும். 
 
 

பத்தோமோதிபன் பத்தோமிடத்தலிருந்து தமச /புத்தி நடத்தினோல் ேல்வி ஜமன்மமயும் 
ஜமலோன பதோழிலில் தமலமம ஸ்தோனமும் புேழும் உண்டோகும். பதோழிலில் 
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ஜநர்மமயும் முமற பிசேோத பண்பும் சத்திய பநறி நடத்தலும் புேழும் பேௌரவமும் 
உண்டோகும். 
 
 

பத்தோமோதிபன் பதிபனோன்றோம் இடத்திலிருந்து தமச /புத்தி நடத்தினோல் பதோழிலில் 
ஜமலோன நிமலமமயும் தன் முயற்சி இன்றிஜய லோபங்ேள் உண்டோதலும் பலவிதமோன 
வருமோனங்ேளோல் பசோத்து சுேம் ஏற்பட்டு எப்பபோழுதும் மேிழ்ச்சிேரமோன வோழ்க்மேமய 
அனுபவித்தலும், புத்திரலோபங்ேளும், புத்திரர்க்கு சுேங்ேளும் உண்டோவதுமோகும். 
 
 

பத்தோமோதிபன் பன்னிபரண்டோமிடத்திலிருந்து தமச /புத்தி நடத்தினோல் பதோழில் 
நஷ்டங்ேளும் எவ்விதத் பதோழிலும் பசய்ய சக்தியில்லோதவனோே இருப்பதும் பதோழிலில் 
பமேவரோல் நஷ்டங்ேளும் அடிமமப் பிமழப்பும் உண்டோகும். 
 
 

பதினனோன்றோமோதிபன் தசச/புத்தி 
 

பதிபனோன்றோமோதிபன் லக்ேினத்திலிருந்து தமச /புத்தி நடத்தினோல் தன் பபயர் புேழ் 
முதலோனவற்மறக் பேோண்ஜட சம்போத்தியங்ேள் உண்டோவதும் மிேவும் உயர்ந்த 
உன்னதமோன வோழ்க்மேயும் நல்ல குணமும் எல்ஜலோமரயும் சமமோே போவிக்கும் பரந்த 
ஜநோக்ேமும் நோவன்மமயும் எழுத்து ஜபச்சுத் திறமமேளோல் பபோருள் லோபங்ேளும் 
உண்டோகும். 
 
 

பதிபனோன்றோமோதிபன் இரண்டோமிடத்திலிருந்து தமச /புத்தி நடத்தினோல் பந்தயசூதோட்ட 
வியோபோரங்ேளில் லோபங்ேளும் புமதயல் ேிமடத்தது ஜபோல் பசோத்துக்ேள் வந்து 
ஜசர்வதும் தன் வோக்ேினோஜலஜய லோபங்ேமள அமடவதும் உண்டோகும். 
 
 

பதிபனோன்றோமோதிபன் மூன்றோமிடத்திலிருந்து தமச /புத்தி நடத்தினோல் எடுத்த 
ேோரியங்ேளில் எல்லோம் பவற்றி உண்டோகும். தோனோே பபோருள் வந்து ஜசரும். தீர்த்த 
யோத்திமர மேோன்ேளின் ஜசர்க்மே முதலியன உண்டோகும். சஜேோதரர்ேளுக்கு லோபங்ேள் 
உண்டோகும். ஆலயங்ேமளக் ேட்டுதல், அற நிமலயங்ேமள ஸ்தோபித்தல் ஜபோன்ற 
பபோறுப்புக்ேமளயும் ஏற்று நிதி திரட்டி அவற்மற நடத்தி மவக்கும் படியோன 
போக்ேியமும் உண்டோகும். 
 
 

பதிபனோன்றோமோதிபன் நோன்ேோமிடத்திலிருந்து தமச /புத்தி நடத்தினோல் ேல்வியோல் மிே 
உயர்ந்த பதவிமய அமடதல், ஞோனியோதல் எல்லோவிதங்ேளிலும் சுேபசௌக்ேியங்ேள் 
நிமறந்த வோழ்க்மேயும் சேல நன்மமேளும் உண்டோகும். 
 
 

பதிபனோன்றோமோதிபன் ஐந்தோமிடத்தில் இருந்து தமச /புத்தி நடத்தினோல் புத்திர 
லோபங்ேள் ஏற்படுவதும், தனக்குத் தன் புத்திரர்ேளோல் லோபங்ேள் உண்டோவதும் ஜமலும் 
ஜமலும் பசோத்த சுேங்ேள் விருத்தியோவதும் சேலசித்திேளும் நமடபபறும் மோந்திரீேப் 
ஜ ோதிடம் ஜபோன்ற வித்மதேளும் அறியும் சக்தியும் உண்டோகும். 

RangaRakes tamilnavarasam.com



 
 

பதிபனோன்றோமோதிபன் ஆறோமிடத்திலிருந்து தமச /புத்தி நடத்தினோல் பலவிதமோன 
ஜநோய்ேளோல் போதிக்ேப்படுவதும் பமேவரோல் பதோல்மலேளும் அன்னிய ஜதசத்தில் 
அன்னியரிடம் மேேட்டி பிமழக்கும் படியோன நிமலமமயும் பசோத்து சுேம் இல்லோத 
பரஜதசி ஜபோன்ற வோழ்க்மேயும் உண்டோகும். 
 
 

பதிபனோன்றோமோதிபன் ஏழோமிடத்திலிருந்து தமச /புத்தி நடத்தினோல் மமனவிக்கு 
மரணமும் இரண்டோவது அல்லது மூன்றோவது விவோேம் ஏற்படும். அன்னிய ஜதசங்ேளில் 
சஞ்சரிப்பதன் மூலம் லோபங்ேள் உண்டோகும். அதிேமோன ேோமஜவட்மேயும் அன்னிய 
ஸ்திரீேமள அமடவதும் உண்டோகும். 
 
 

பதிபனோன்றோமோதிபன் எட்டோமிடத்திலிருந்து தமச /புத்தி நடத்தினோல் தன்னுமடய சக்தி 
யுக்தி உமழப்பு முதலியவற்றோல் அன்னியஜர லோபம் அமடவோர்ேள் தனக்கு அற்ப 
லோபங்ேஜள உண்டோகும். குடும்பத்தில் மமனவிக்கு அடங்ேி நடக்கும் படியோன 
நிமலமமயும் உண்டோகும். எப்பபோழுதும் எதற்ேோவது ஏங்ேிக் பேோண்ஜட இருக்கும 
ஜேவலமோன வோழ்க்மே உண்டோகும். 
 
 

பதிபனோன்றோமோதிபன் ஒன்பதோமிடத்திலிருந்து தமச /புத்தி நடத்தினோல் தோன தர்மங்ேள் 
யோே எக்ேியங்ேள் பசய்து புண்ணிய லோபங்ேமள அமடவதும் அரசர்ேளோலும் 
பிரபுக்ேளோலும் பூ ிக்ேத் தக்ே நிமலமமயும் தர்மம் தவறோத வோழ்க்மேயும் மதியூேமும் 
உண்டோகும். 
 
 

பதிபனோன்றோமோதிபன் பத்தோமிடத்திலிருந்து தமச /புத்தி நடத்தினோல் பதோழில் 
ஜமமதயோே விளங்குவதும் தோன் கூறும் ஆஜலோசமனேளுக்ேோேஜவ லோபங்ேமள 
அமடதலும் பதோழிற் திறமமக்ேோே எல்ஜலோரோலும் மதிக்ேப்படத்தக்ே நிமலமமயும் 
சேல சுேங்ேளும் உண்டோகும். 
 
 

பதிபனோன்றோமோதிபன் பதிபனோன்றோமிடத்திலிருந்து தமச /புத்தி நடத்தினோல் 
பலவிதமோன லோபங்ேளும் சுேபோக்ேியங்ேளும் தோஜம வந்தமடதலும் அழேிய 
இளம்பபண்ேளின் சேவோசமும் ேமலத்திறமமேளும் ேல்வியோல் பிரேோசமும் 
உண்டோகும். 
 
 

பதிபனோன்றோமோதிபன் பன்னிபரண்டோமிடத்திலிருந்து தமச /புத்தி நடத்தினோல் அதிேமோன 
ேோதல் ஜவட்மேயும் பபண்ேமள சுலபமோே வசீேரம் பசய்யும் சக்தியும் ேோமலீமலேளோல் 
பபோருள் விரயமும் உண்டோகும். 
 
 

பன்னிரண்டோமோதிபன் தசச/புத்தி 
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பன்னிரண்டோமோதிபன் லக்ேினத்திலிருந்து தமச /புத்தி நடத்தினோல் உடல் நலக்குமறவும் 
ேபம் சம்பந்தமோன ஜரோேங்ேளும் ேல்வியும் பசல்வமும் இல்லோத தரித்திர வோழ்க்மேயும் 
உண்டோகும் ஆண்மமக்குமறவு, தோம்பத்திய சுேம் இலலோமமயும் உண்டோகும் 
தன்னம்பிக்மே இன்மமயும், சுயமுயற்சி இன்மமயும் வோழ்க்மேயில் விரக்தியும் 
உண்டோகும். 
 
 

பன்னிபரண்டோமோதிபன் இரண்டோமிடத்திலிருந்து தமச /புத்தி நடத்தினோல் தரித்திர 
வோழ்க்மேயும், தன்னுமடய வடீு மமனவி எல்லோவற்மறயும் பிரிந்து சுற்றி அமலயும் 
வோழ்க்மேயும் விஷ்ணு பக்தியும் தயோள சிந்மதயும் உண்டோகும். 
 
 

பன்னிபரண்டோமோதிபன் மூன்றோமிடத்திலிருந்து தமச /புத்தி நடத்தினோல் 
ஜேோமழத்தனமும் எதிலும் அக்ேமறயற்ற தன்மமயும் சஜேோதரர் இல்லோமமயும் தனக்கு 
உதவி இல்லோமமயும் தோஜன தனியோே வயிறு வளர்த்துக்பேோண்டு ஜபோகும் அவல 
நிமலமமயும் உண்டோகும். 
 
 

பன்னிபரண்டோமோதிபன் நோன்ேோம் இடத்திலிருந்து தமச /புத்தி நடத்தினோல் தோய்க்கு 
ேண்டமும் தரித்திர வோழ்க்மேயும் வடீு வோசல் பசோத்து சுேங்ேமள இழந்து 
விடும்படியோன நிமலமமயும் ேஷ்டங்ேளும் துக்ேங்ேளும் உண்டோகும். 
 
 

பன்னிபரண்டோமோதிபன் ஐந்தோமிடத்திலிருந்து தமச /புத்தி நடத்தினோல் தோம்பத்திய 
வோழ்க்மேயில் அக்ேமற இல்லோமமயும் புத்திர நஷ்டங்ேளும் புத்திர போக்ேியக் 
குமறவும் ேல்வி இன்மமயும் பேட்ட வழிேளில் பசல்லும் மனப்ஜபோக்கும் 
தன்புத்திக்குமறவோல் தன்னிடம் இருந்த பசோத்துக்ேமளயும் இழந்து விடுதலும் மந்த 
புத்தியின் ேோரணமோே தன்னுமடய சுேபோக்ேியங்ேள் எல்லோவற்மறயும் இழந்து 
அமலயும்படியோன வோழ்க்மேயும் உண்டோகும். 
 
 

பன்னிபரண்டோமோதிபன் ஆறோமிடத்திலிருந்து தமச /புத்தி நடத்தினோல் அன்னிய 
ஸ்திரீேமளச் சுற்றி அமலவதும் போவசிந்மதயும் புத்திர ஜசோேங்ேளும் அன்னியரின் 
பசோத்துக்ேமளத்தோன் அமடதலும் உண்டோகும். 
 
 

பன்னிபரண்டோமோதிபன் ஏழோமிடத்திலிருந்து தமச /புத்தி நடத்தினோல் மமனவிமய 
இழந்து விடுதலும் அல்லது மமனவியிடம் விருப்பமின்மமயும் உடல் நலக்குமறவும் 
சக்தி இன்மமயும் பபோருள் நஷ்டங்ேளும் உண்டோகும். 
 
 

பன்னிபரண்டோமோதிபன் எட்டோமிடத்திலிருந்து தமச /புத்தி நடத்தினோல் பேட்ட 
நடத்மதயும் பபண்ேளோல் பபோருள் விரயமும் போவேோரியங்ேளில் மனம் பிரஜவசித்து 
அமலதலும் நரேத்மத அமடயும் படியோன போவங்ேமளச் பசய்தலும் உண்டோகும். 
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பன்னிபரண்டோமோதிபன் ஒன்பதோமிடத்திலிருந்து தமச /புத்தி நடத்தினோல் தந்மதக்கு 
மரணம், தந்மத வழி பசோத்துக்ேமள இழத்தல், பபரிய ேோரியங்ேளில் ஆர்வமும் 
முயற்சியும் இல்லோமம ேிமடத்தது ஜபோதும் என்ற அக்ேமற இல்லோமல் வோழ்க்மேமய 
நடத்திக்பேோண்டு ஜபோகும் தன்மம, முதலோனமவ உண்டோகும். 
 
 

பன்னிபரண்டோமோதிபன் பத்தோமிடத்திலிருந்து தமச /புத்தி நடத்தினோல் அன்னியர் 
ேோரியங்ேமளச் பசய்வதன் மூலம் லோபம் உண்டோகும். புத்திரபோக்ேியம் இரோது. 
தனக்பேன்று பதோழில், புேழ் பசோத்துக்ேள் முதலோமவ இல்லோமல் இன்பனோருவர் 
ஆதரவில் வோழ்க்மே நடத்தும் படியோே ஜநரிடும். 
 
 

பன்னிபரண்டோமோதிபன் பதிபனோன்றோமிடத்திலிருந்து தமச /புத்தி நடத்தினோல் 
தோம்பத்திய சுேம் இல்லோமலும் புத்திரபோக்ேியம் இல்லோமலும் வோழ்க்மே நடத்த 
ஜநரிடும் பசோத்து சுேம் இருந்த ஜபோதிலும் அனுபவிக்ே வோய்ப்பு ஏற்படோது. 
 
 

பன்னிபரண்டோமோதிபன் பன்னிபரண்டோமிடத்திலிருந்து தமச /புத்தி நடத்தினோல் 
அன்னியருமடய பசோத்துக்ேள் மமனவியமர அமடவதும் போவச் பசயல்ேளில் 
நோட்டமும் அவற்றில் பவற்றியும் உண்டோகும் தன் பிள்மளேளோல் துக்ேமும், பபோருள் 
நோசமும் உண்டோகும் மமனவி மக்ேளுடன் விஜரோதமும் குடும்பத்மத விட்டு பிரிந்து 
அன்னிய ஸ்திரீயிடம் ஜபோய் ஜசர்ந்து விடும்படியோன நிமலமமயும் ஏற்படும். 
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ஓம் நமசிவோய ; குரு தட்சணோமூர்த்தியோய நமே 

 

 
 

உங்ேளுக்ேோன ததோழிலை ஜதர்ந்ததடுப்பது எப்படி? 

 

தசோம்சமும் ததோழிலும் 

 
 

போவச் சக்ேரத்மதப் பற்றி எழுதிய ஜபோஜத வர்க்ேச் சக்ேரங்ேமளப்பற்றி 
எழுதுமோறு பல்ஜவறு வோசேர்ேள் ஜவண்டுஜேோள் விடுத்தனர். ேிரேங்ேள் நம் 
வோழ்வின் ஒவ்தவோரு அங்ேத்திலும் எப்படி தசயல்படும் என்பமத 
அளவிடஜவ வர்க்ேச் சக்ேரங்ேள். இவற்றில் 16 வமே  சக்ேரங்ேள் 
முதன்மமயோனமவ. இவற்மற ஜசோடசோம்சம் என்பர். ஒரு குறிப்பிட்ட 
சக்ேரத்திலிருந்து அது ததோடர்புமடய  விஷயத்மத மட்டுஜம 
ஆரோயஜவண்டும் என இச்சக்ேரங்ேளின் பயன்போட்மட வமரயறுத்த மேரிஷி 
பரோசரர் தனது பரோசர ஜ ோரோவில் குறிப்பிட்டுள்ளோர். ஆனோல் திருமணம் 
ததோடர்புமடயவற்றிற்ேோே மட்டும் ஆரோய ஜவண்டிய நவோம்சத்மத ேிரே 
வலுமவ மதிப்பிட இன்று ஜ ோதிடர்ேள் அமனவரும் பயன்படுத்துேிஜறோம். 
(பயன்போட்டிலும் இது சரியோேஜவ வருவது இங்கு குறிப்பிடத்தக்ேது.) 
 

பத்தோமிடோதிபதியின் வலுலவ அளவிட நவோம்சச் சக்ேரத்ஜதோடு தசோம்சச் 
சக்ேரத்லதயும் ேவனிக்ேஜவண்டும். தசோம்சமோனது ஒருவரது சுய 
முயற்சியோல் ஜவலையில் தபறும் மேிழ்ச்சிலயயும்  ோதேரது 
ேர்மோலவயும் குறிப்பிடும். 
 

தசோம்சச் சக்ேரத்தின் விஜசஷங்ேள். 
 

1.தசோம்ச சக்ேரத்தில் முயற்சிமயக் குறிக்கும் மூன்றோவது போவமும் அதன் 
ஜேந்திரங்ேளோன 6, 9, 12 ஆம் போவங்ேளும் முக்ேியமோனமவ. இதன் 
அதிபதிேளும் இந்த போவங்ேளில் அமமயும் ரோசிக்ேட்டத்தின் 3 
மற்றும் 10 ஆமதிபதிேளும் மிகுந்த நன்மமமயச் தசய்யும். 
 

2.தசோம்சக் ேட்டத்தில் 10 ஆமிடத்தில் அலமயும் ேிரேங்ேள் அலவ 
சுபக்ேிரேங்ேளோனோலும் போவக் ேிரேங்ேளோனோலும் நன்லமலயஜய 
தசய்யும். 
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3. ஜேந்திர ஸ்தோனம் எனப்படும் நன்மம தசய்யும் 
சுேஸ்தோனமோன  நோன்ேோமிடம் ததோழிமலப் தபோறுத்தவமர தமடேமளயும் 
தோமதத்மதயும் உருவோக்குவதோகும். ேோரணம் நோன்ேோமிடம் சுேத்மதக் 
குறிப்பது 10 ஆமிடம் தசயமலக் குறிப்பது. ஒருவர் தசயல்படோமல் சுேமோே 
அமர்ந்துவிட்டோல் அங்கு அவரது தசயல்போடு போதிக்ேப்படும் என்பது இதன் 
அடிப்பமடயோகும். தசோம்ச சக்ேரத்தில் நோன்ேோமிடத்தில் அலமயும் போவக் 
ேிரேங்ேள் தலீமலயஜய தசய்யும். 
 
 

16 வமே ஜசோடச வர்க்ேச் சக்ேரங்ேளில் எந்த சக்ேரத்திலிருந்து எமத 
அறிவது என்பமத ேோண்ஜபோம். 
 

1.ரோசி                 -    தமய், நிறம், ஜதோற்றம் 

2.ஜ ோரோ             -    தசல்வநிமல 

3.திஜரக்ேோணம்        -    சஜேோதரன், சஜேோதரி 

4.சப்தோம்சம்           -    குழந்மதேள் 

5.நவோம்சம்           -     ேணவன் அல்லது மமனவி 
6.தசோம்சம்            -    ததோழில் 

7.துவோதசோம்சம்       -    தபற்ஜறோர் 

8.திரிம்சோம்சம்         -    விதி 
9.ஜசோடசோம்சம்        -    வோேனம் 

10.சஷ்டியோம்சம்       -    தபோதுப்பலன் (தசோபுக்தி பலன்) 
11.சதுர்த்தோசம்         -    அதிஷ்டம் 

12.விம்சோம்சம்         -    ேடவுள் நம்பிக்மே, குலததய்வம், பக்தி 
13.சதுர்விம்சோம்சம்     -    ேல்வி 
14.பம்சோம்சம்          -    உடல் வலிமம 

15.சுஜவதோம்சம்        -    சுேம் 

16.அக்ஷஜவதோம்சம்    -    குணம் 

 

 
 

நோன்ேோமிடம் ஒருவரின் இருப்பிடத்மதக் குறிக்ேிறது. 12 ஆமிடம் அயனம் 
எனப்படும் நேர்தமலக் குறிப்பிடும். ஜமற்ேண்ட  ோதேத்தில் 
ரோசிக்ேட்டத்தில் 12 ஆமிடோதிபதி தசவ்வோய் வோேன ேோரேன் சுக்ேிரஜனோடு 
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ஜசர்ந்து நோன்ேோமிடத்தில் சிம்மத்தில் உள்ளது. இதனோல்  ோதேர் ஓரிடத்தில் 
நிமலயோே அமர்ந்து ததோழிமல தசய்ய இயலோது என்பது இதன் 
தபோருளோகும்.   வீன ேோரேன் சனி விமரவோன தசயல்போட்மடக் குறிக்கும் 
சர ரோசியோதிபதி சந்திரனுடன் இமணந்துள்ளோர்.  ோதேர் வோேனச் சுற்றுலோ 
ததோழிமல ஜமற்தேோண்டுள்ளோர். 
 

இமத தசோம்சச் சக்ேரத்மத மவத்து ஆரோய்ஜவோம். 
 

தசோம்சச் சக்ேரத்தில் முயற்சிமயக் குறிக்கும் மூன்றோமிடத்தில் ஆன்மீேக் 
ேிரேங்ேளோன குருவும் ஜேதுவும் நன்கு அமமந்துள்ளனர். ( ோதேர் 
திருப்பதிக்கு பக்தர்ேமள அமழத்துச் தசல்லும்  ஆன்மீே சுற்றுலோ நிறுவனம் 
நடத்துேிறோர். ஜமலும் குரு ரோசி, நவோம்சம் & தசோம்சத்திலும் 
வர்ஜேோத்தமத்தில் உள்ளது ேவனிக்ேத்தக்ேது. மூன்றோமதிபதி தசவ்வோய் 
ஆட்சியில் உள்ளது சிறப்பு.  6 ஆமதிபதி சனி பேவோன்  6 க்கு 12 ல் 
அமர்ந்தோலும் ஆட்சியில் உள்ளோர். 2 மற்றும் 9 ஆமதிபதியும் வோேனம், 
சுற்றுலோ இவற்றிற்கு ேோரேனுமோன சுக்ேிரன் பணவரமவக் குறிக்கும் 
இரண்டோவது போவமோன துலோத்தில் ஆட்சியில் உள்ளது இந்த வமேயில் 
வருமோனம் வரஜவண்டும் என்பமத உறுதி தசய்ேிறது. துலோரோசியும் ஒரு சர 
ரோசி என்பது இங்கு ேவனிக்ேத்தக்ேது. 12 ஆமதிபதியும் விமரயோபதியுமோன 
சூரியன் 3 ஆவது போவத்திற்கு ஜேந்திரோதிபதியோவதோல் நன்மமமயச் 
தசய்யஜவண்டும் ஆனோல் தசோம்சத்தில் 4 ஆவது போவத்தில் அமமயும் 
போவக்ேிரேம் தீமமமயச் தசய்ய ஜவண்டும் என்பதோல் சூரியன் தீமமமயயும் 
ேலந்ஜத தசய்யஜவண்டியவரோேிறோர்.  
 

ரோசிச்சக்ேரத்தின்  3 ஆம் போவோதிபதி சந்திரன் தசோம்சத்தில் 8ல் மமறந்தோலும் 
சுக்ேிரனின் போர்மவ தபறுவது சிறப்பு அத்துடன் சந்திரனுக்கு ஜேந்திரத்தில் 
லக்னோதிபதியும் 10 ஆமதியுமோன புதன் அமமந்தது  ோதேரின் ததோழில் 
ரீதியிலோன முயற்சி, விருப்பம் மற்றும் ேர்மோமவயும் ததளிவோே 
விளக்குேிறது. 
 

வர்க்ேச் சக்ேரங்ேமளப் ஜபோடவும் ஆரோயவும் மிகுந்த ஜநரம் பிடிக்கும் 
என்பதோலும் அப்படி ேோல அவேோசதமடுத்து ேணிக்குமளவுக்கு ஜ ோதிடனுக்கு 
தட்சிமண தரப்படுவதில்மல என்பதோலும் 90 சதவதீ ஜ ோதிடர்ேள் ரோசி 
மற்றும் நவோம்சத்ஜதோடு நின்றுவிடுேின்றனர். இன்று  ோதேங்ேமளக் ேணிக்ே 
ேணினிேள் பயன்படுேின்றன என்பதோல் ஜ ோதிடர்ேள் இனி வர்க்ேச் 
சக்ேரங்ேமளப் பயன்படுத்தலோம். 
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ஆனோல் இப்படி வர்க்ேச் சக்ேரங்ேமளப் பயன்படுத்துவதிலும் ஒரு சிக்ேல் 
உண்டு. ரோசிக்ேட்டதில் ஒரு லக்னம் மோறும் ேோல இமடதவளி ஜதோரோயமோே 
2 மணி ஜநரமோகும். நவோம்ச சக்ேரத்தில் 12 நிமிடத்திற்கு ஒருமுமற லக்னம் 
மோறும். ஆனோல் வர்க்ேச் சக்ேரங்ேளில் ஓரிரு நிமிடங்ேளிஜலஜய லக்னமும் 
ேிரேங்ேளும் மோறும். எனஜவ  னன ஜநரம் துல்லியமோன  ோதேங்ேளுக்கு 
மட்டுஜம இவற்மறப் பயன்படுத்துவது பயன் தரும். இதில்  னன ஜநரத்தில் 
வித்தியோசமிருக்குதமன சந்ஜதேஜமற்பட்டோல்  அமத சரிதசய்ய (For birth time 

rectification) தசோம்ச சக்ேரத்மத ஜ ோதிட ஆரோய்ச்சியோளர்ேள் பயன்படுத்துவது 
இங்கு குறிப்பிடத்தக்ேது.  
 

எப்படிதயனில்  ோதேர் முப்பது முப்பத்மதந்து வயதில் ததோழில் ரீதியோே 
நிமலத் தன்மம தபற்று இருப்போர். அப்ஜபோது அவரது ததோழிலுக்ஜேற்ப 
தசோம்ச சக்ேரம் தபோருந்தும் வமேயில் ஒருசில நிமிடங்ேமள முன்னும் 
பின்னும் சரி தசய்து துல்லியமோன  னன ஜநரத்மத ேோண்பது என்பது 
வழக்ேமோேிவருவது இங்கு குறிப்பிடத்தக்ேது. 
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ஓம் நமசிவோய ; குரு தட்சணோமூர்த்தியோய நமே 

 

 

 

லக்னமும் ததோழில் அமைப்பும் 
 

ஜைஷம் லக்னமும் ததோழில் அமைப்பும் 

ஜமஷ லக்னத்தில் பிறந்தவர்ேளுக்கு  வீன ஸ்தோனோதிபதி சனி 
பேவோனோவோர். பபோதுவோே, பதோழில் ேோரேன் என வர்ணிக்ேப்படக்கூடிய சனி பேவோன் 
இந்த லக்னத்திற்கு10ம்  அதிபதி என்பதோல் அவர் சுக்ேிரன், புதன், குரு ஜபோன்றேிரேங்ேளின் 
ஜசர்க்மே பபற்று பலமோே அமமயப் பபற்றோல், பசோந்தத் பதோழில்  பசய்து அதன் மூலம் 
சம்போதிக்ேக்கூடிய ஜயோேம் உண்டோகும். 
 

ஜமஷ லக்னத்தில் பிறந்தவர்ேளுக்கு  வீனோதிபதி சனிஜய 
போதேோதிபதியோேவும் இருப்பதோல், ஜவமலயோட்ேளிடமும் ஸ்பபகுஜலஷன் சோர்ந்த 
பதோழில்  விஷயங்ேளிலும் முதலீடு பசய்ேின்ற ஜபோது முன்பனச்சரிக்மேயுடன் இருந்து 
நிமலயோன விஷயங்ேளில் மட்டும் முதலீடு பசய்தோல்,லோபங்ேமள அமடய முடியும். 10ம் 
அதிபதி சனி பலமோேஅமமயப் பபற்று சுபர் போர்மவயுடனிருந்தோல் 
இரும்பு,எந்திரங்ேள், வண்டி, வோேனங்ேளில்  மூலம் அனுகூலங்ேள்,பமழய பபோருட்ேமள 
விற்பமன பசய்யும் பதோழில், ேடின உடல் உமழப்பு சோர்ந்த பதோழில்ேள் ஜபோன்றவற்மற 
பசய்ய ஜநரிடும். 
 

சனி சுக்ேிரனுடன் புதனும் இருந்தோல் ஒன்றுக்கும் ஜமற்பட்ட பதோழில் ஜயோேம், பலமர 
நிர்வோேம் பசய்து பசோந்த பதோழில் பசய்யக்கூடிய ஜயோேம் உண்டோகும்.அதுமட்டுமின்றி 
வணிேம், வியோபோரம், ஏப ன்ஸி ேமிஷன் பதோடர்புமடய பதோழில்ேளும் ஏற்றத்மத 
ஏற்படுத்தும். சனி பேவோனுடன் குரு ஜசர்க்மேப் பபற்று பலமோே இருந்தோல் 
பவளியூர், பவளிநோட்டு  பதோடர்புமடயமவேளோலும்,பேோடுக்ேல், வோங்ேல், ஏப ன்ஸி 
ேமிஷன் ஜபோன்ற வற்றோலும் சம்போதிக்கும் வோய்ப்பு உண்டோகும். இதுமட்டுமின்றி 
மற்றவர்ேளுக்கு ஆஜலோசமனேள் வழங்கும் துமற, வக்ேீல் பணி, நீதித்துமற, இன்சூரன்ஸ் 
ஜபோன்றமவேளில் சம்போதிக்கும் வோய்ப்பு உண்டோகும்.குருபேவோனுக்கு 10ம்  வடீு நீச 
ஸ்தோனம் என்பதனோல் குரு வக்ரம் பபற்றிருந்தோஜலோ, உடன் சனி அமமந்திருந்தோஜலோ 
மட்டும்தோன் பேௌரவமோன பணிேள் பசய்யக்கூடிய வோய்ப்பு உண்டோகும். ஜமற்கூறியவோறு 
குரு அமமயப் பபற்றுபுதனுடன் இமணந்திருந்தோல் பள்ளிேல்லூரிேளில் 
ஆசிரியர், ஜபரோசிரியர்ேளோே பணியுரியக்கூடிய வோய்ப்பு,மற்றவர்ேளுக்கு ஆஜலோசமனேள் 
வழங்குவதில் வல்லவரோே விளங்ேக்கூடிய வோய்ப்பு, வங்ேி பணி ஜபோன்றவற்றின் மூலம் 
சம்போதிக்ே முடியும். 
 

ஜமஷ லக்னத்திற்கு லக்னோதிபதியோன பசவ்வோய்க்கு 10ம் வடீு உச்ச 
ஸ்தோனமோகும். பசவ்வோய் 10ல் அமமந்து உச்சம்,திக் பலம் பபற்று இருந்தோல், மிேச் 
சிறந்த நிர்வோேியோே விளங்ேக்கூடிய அமமப்பு, ஜபோலீஸ், இரோணுவம் ஜபோன்ற 
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துமறேளில் பணிபுரியக்கூடிய வோய்ப்பு, ஜபருந்து, ரயில்ஜவ துமற ஜபோன்றவற்றில் 
உயர் பதவிேமள வேிக்கும் அமமப்பு, அதிேோரமிக்ே பதவிேமள அமடயும் 
வோய்ப்புஉண்டோகும். பசவ்வோய் சூரியன் ஜசர்க்மேப் பபற்றிருந்தோல் அரசு, அரசு 
சோர்ந்த துமறேளில்  சம்போதிக்கும் அமமப்மபக் பேோடுக்கும். உடன் சனியும் 
பலம் பபற்றிருந்தோல் மக்ேளோல் ஜதர்ந்பதடுக்ேப்பட்ட உயர் பதவிேள் 
ஜதடிவரும். 10ல்பசவ்வோய் அல்லது சூரியன் அமமயப் பபற்று உடன் சந்திரன் ரோகு 
அல்லது ஜேது ஜசர்க்மே பபற்றோல் மருத்துவத் துமறயில் பணிபுரியக்கூடிய 
வோய்ப்புஉண்டோகும். சூரியன் பசவ்வோயுடன் குரு ஜசர்க்மே அல்லது 
போர்மவயிலிருந்தோல் பேௌரவமோன உத்திஜயோேம் ேிமடக்கும். 
 

சனி பேவோன் ரோகு அல்லது ஜேது ஜசர்க்மேப் பபற்றோல் வோழ்வில் பல்ஜவறு 
வமேயில் ஜசோதமனேள், சட்ட சிக்ேல்ேள் நிமறந்த துமறேளில் பணிபுரியக்கூடிய 
வோய்ப்புஉண்டோகும். அதிலும் சுபர் போர்மவயின்றி இருந்தோல் மற்றவர்ேமள 
ஏமோற்றிப் பிமழக்கும் அவலநிமல உண்டோகும். சனி பேவோன் பலமிழந்திருந்தோல் 
நிமலயோன ஜவமல, நல்ல வருமோனம் இல்லோமல் பல்ஜவறு துமறேளில் ேமடநிமல 
ஊழியரோே பணிபுரியும் நிமல,அடிமமத் பதோழில் பசய்யக்கூடிய சூழ்நிமல உண்டோகும். 
 
 

ரிஷபம் லக்னமும் ததோழில் அமைப்பும் 

ரிஷப லக்னத்தில் பிறந்தவர்ேளுக்கு  வீன ஸ்தோனோதிபதி சனி பேவோனோவோர். சனி 9,10 க்கு 
அதிபதியோேி தர்மேர்மோதிபதி என்பதோலும், லக்னோதிபதி சுக்ேிரனுக்குநட்புக் ேிரேம் 
என்பதோலும் மிேச்சிறந்த ஜயோேேோரேனோவோர். ரிஷப லக்னேோரர்ேளுக்கு சனி ஆட்சி உச்சம் 
பபற்ஜறோ,திரிஜேோண ஸ்தோனங்ேளில் அமமயப்பபற்ஜறோ, திரிஜேோண ஸ்தோனங்ேளில் 
அமமயப்பபற்ஜறோ இருந்தோல், பேோரவமோனபதவிேமள  வேிக்கும் ஜயோேம், அதன் மூலம் 
நிமலயோன வருமோனம் உண்டோகும். சனி பலம் பபற்று சுக்ேிரன், புதன் ஜபோன்ற நட்புக் 
ேிரேங்ேளின் ஜசர்க்மேயுடனிருந்தோல் பசோந்தத் பதோழில்  பசய்யக்கூடிய 
ஜயோேம், நிமலயோனவருமோனம், ஒரு சிறந்த முதலோளியோேி பலருக்கு ஜவமல பேோடுக்கும் 
ஜயோேம் உண்டோகும். 
 

ஜமற்கூறிய ேிரேங்ேளில் ஏதோவது ஒரு ேிரேத்தின் திமச நமடபபற்றோல் எண்ணிப்போர்க்ே 
முடியோத அளவிற்கு சம்போதிக்கும் வோய்ப்பு, சுேமோன வோழ்க்மே வோழக்கூடிய ஜயோேமும் 
உண்டோகும். 10ம் அதிபதி சனி என்பதனோல் இரும்பு சம்பந்தப்பட்ட 
பதோழில், எந்திரங்ேள்,ஜவமலயோட்ேமள மவத்து பதோழில்  பசய்யும் அமமப்பு,பமழய 
பபோருட்ேமள வோங்ேி விற்பதன் மூலம் அனுகூலங்ேள் உண்டோகும். 
 

சனி பேவோன் சுக்ேிரனின் ஜசர்க்மேமயப் பபற்றோல் வண்டி வோேனங்ேள் 
மூலமும், டிரோவல்ஸ் ஜபோன்றவற்றிலும்,பபண்ேள் உபஜயோேிக்கும் அழகு சோதனப் 
பபோருட்ேள்விற்பமன, ேட்டிடத் துமறேளில் சோதிக்கும் அமமப்பு உண்டோகும். 
ரிஷப லக்னோதிபதி சுக்ேிரன் சந்திரனின் ஜசர்க்மே பபற்று இந்த இரு ேிரேங்ேளில் 
ஒரு ேிரேம் ஆட்சிப் பபற்றோலும் பரிவர்த்தமன பபற்றோலும் ேமல,இமச, சங்ேீதம், சினிமோ 
ஜபோன்ற துமறேளில் தங்ேமள ஈடுபடுத்தி சோதிக்ேக்கூடிய அமமப்பு உண்டோகும்.  நல்ல 
வருவோய் அமமயும். 
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சனி பேவோன் புதன் ஜசர்க்மேப் பபற்றிருந்தோல் பசோந்தமோே வியோபோரம் பசய்யக்கூடிய 
அமமப்பு, சிறந்த வியோபோரியோே பசயல்பட்டு வோழ்வில் முன்னுக்கு வரக்கூடியவோய்ப்பு 
உண்டோகும். இது மட்டுமின்றி ேணிதம், ேம்ப்யூட்டர், பங்குச் சந்மத ஜபோன்ற துமறேளிலும் 
ஈடுபோடு உண்டோகும். புதன்10 ல்  அமமயப் பபற்று குரு ஜசர்க்மே பபற்றோல் சிறந்த 
அறிவோளியோே விளங்ேி, மற்றவர்ேமள வழி நடத்துவது,ஆஜலோசமன கூறுவது, தோங்ேள் 
ேற்றமத பிறருக்கு ேற்றுக் பேோடுக்கும் பதோழில் ஜபோன்றவற்றின் மூலம் சம்போதிக்கும் 
வோய்ப்பு அமமயும். சனி பேவோன் குரு ஜசர்க்மேயுடனிருந்தோல் ஏப ன்ஸி, ேமிஷன் சோர்ந்த 
வியோபோரம், பேோடுக்ேல் வோங்ேல் ஜபோன்றவற்றில் ஈடுபட்டு,சம்போதிக்கும் ஜயோேம் 
உண்டோகும். 
 

சனி பேவோன் பசவ்வோய் ஜசர்க்மேயுடனிருந்தோல் கூட்டுத் பதோழில் 
பசய்யும் அமமப்பு, பூமி, மமன ஜபோன்றவற்றோல் சம்போதிக்கும் 
வோய்ப்பு, அதிலும் சுக்ேிரனுடன் இருந்தோல் ேட்டிடங்ேமள ேட்டி விற்கும் துமற, ேட்டிட 
வல்லுநரோேவிளங்ேக்கூடிய வோய்ப்பு உண்டோகும். சனி, பசவ்வோய் இமணந்து  உடன் 
சந்திரன் அல்லது  ரோகு இருந்தோலும் அல்லது ரிஷப லக்னத்திற்கு 9,12 ல் ரோகு 
பேவோன் அமமயப் பபற்றோலும் பவளியூர், பவளிநோட்டு பதோடர்புமடய பதோழில், ேடல் 
ேடந்து அயல்நோடுேளுக்குச் பசன்று சம்போதிக்கும் வோய்ப்பு உண்டோகும். சனி பேவோன் ரோகு 
ஜசர்க்மே பபற்று சோதேமோன ஸ்தோனங்ேளில் அமமயப் பபற்றோல், எதிர்போரோத திடீர் 
ஜயோேங்ேள் அதிலும் குறிப்போே பல்ஜவறு மமறமுேத் பதோழில்ேளில்  ஈடுபட்டு ஜேோடி 
ஜேோடியோே சம்போதிக்கும் ஜயோேம் உண்டோகும். அதுஜவ பலஹனீமோே அமமந்து விட்டோல் 
ஒரு நிமலயோன வருமோனம் இல்லோமல் ேஷ்டப்பட ஜவண்டியிருக்கும்.அடிமமயோே 
ஜவமல பசய்யக்கூடிய அனுகூலமற்ற சூழ்நிமல உண்டோகும். 
 

பத்தோம் அதிபதி சனி பேவோனுக்கு சூரியன், பசவ்வோய் ஜபோன்ஜறோர் பமே 
ேிரேங்ேள் என்பதனோல் அரசுத்துமற யில் சம்போதிக்ேக்கூடிய வோய்ப்புேள் 
குமறவோேஜவ இருக்கும். கும்பரோசியில் (10 ம் வடீு) அமமயும் சூரியன்,  பசவ்வோய்,ரோகுவின் 
நட்சத்திரமோன சதயத்தில் அமமந்து விடோமல் பசவ்வோயின் 
நட்சத்திரமோன அவிட்டத்திஜலோ, குருவின் நட்சத்திரமோன பூரோட்டத்திஜலோ அமமந்து 
இருந்தோல் அரசு,அரசு சோர்ந்த  துமறேளில் பணிபுரியக்கூடிய அமமப்பு,அதிலும் 
குரு போர்மவயுடன் அமமந்து இருந்தோல் உயர் பதவிேள், அரசு துமறயில் பதவி 
வேிக்கும் ஜயோேம் உண்டோகும். சூரியன், பசவ்வோய், சனியுடன் ஜசர்க்மே பபற்று 
ஜேந்திர திரிஜேோண ஸ்தோனங்ேளில் இருந்தோலும் அரசு வழியில் நல்ல பணியிமன 
அமடய முடியும். சூரியன், பசவ்வோய் பலம் பபற்று உடன் சந்திரஜனோ,ரோகுஜவோ 
இருந்தோல் மருத்துவத்துமறயில் சோதிக்கும் வோய்ப்பு உண்டோகும். 
 

ைிதுனம் லக்னமும் ததோழில் அமைப்பும் 

மிதுன லக்னத்தில் பிறந்தவர்ேளுக்கு  வீன ஸ்தோனோதிபதி குரு பேவோனோவோர். 
குரு பேவோன் ஆட்சி பபற்று வலுப்பபற்றோல் பசல்வம், பசல்வோக்கு, உயர் 
பதவிேமளவேிக்க்கூடிய ஜயோேம் மற்றும் மற்றவர்ேமள வழி நடத்துவதிலும் 
ஆஜலோசமன கூறுவதிலும் மேஜதர்ந்தவர்ேளோே விளங்ேக்கூடிய அமமப்பும் 
உண்டோகும். வங்ேியில் பணிபுரியும் அமமப்பு, மக்ேளுக்கு ஜசமவ பசய்யக்கூடிய 
இடங்ேளில் பணிபுரியக்கூடிய வோய்ப்பு உண்டோகும். தனக்ேோரேன் குரு என்றோலும் 
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மிதுனலக்னத்திற்கு குரு போதேோதிபதி என்பதோல் பேோடுக்ேல்,வோங்ேல் 
விஷயத்தில் ேவனத்துடன் இருப்பது நல்லது. 
 

இது மட்டுமின்றி கூட்டுத் பதோழிலில் ஈடுபடோமல் தனித்து பசயல்பட்டோல்தோன் லோபத்மத 
பபற முடியும். 10ம் அதிபதி குரு பேவோன், சூரியன், பசவ்வோய் ஜசர்க்மேப் பபற்றோலும்10ல் 
சூரியன். பசவ்வோய் அமமயப் பபற்று திக் பலம்பபற்றோலும் அரசு, அரசு சோர்ந்த துமறேளில் 
பேௌரவமோனப் பதவிே¬ள் வேிக்ேக்கூடிய ஜயோேம், சிறந்த நிர்வோேியோே விளங்ேி பலமர 
வழி நடத்தும் அமமப்பு உண்டோகும். சனி பேவோனும் பலம் பபற்றிருந்தோல் மக்ேளோல் 
ஜதர்ந்பதடுக்ேப்பட்ட உயர் பதவிேமள வேிக்கும் உன்னத அமமப்பு உண்டோகும். 10ல் 
அமமயக்கூடிய சூரியன்,பசவ்வோயுடன் புதன் ஜசர்க்மேப் பபற்றோல் பபோறியியல் 
துமறேளில் பணிபுரியும் வோய்ப்பு ேம்ப்யூட்டர் துமறேளில் சிறந்து விளங்ேக்கூடிய 
அமமப்பு உண்டோகும். 
 

குரு பேவோன் பசவ்வோய் ஜசர்க்மே பபற்று பலமோே இருந்தோல் பூமி மமன, ரியல் எஸ்ஜடட் 
துமறேளில் அனுகூலங்ேள் உண்டோேி சம்போதிக்கும் வோய்ப்பு உண்டோகும். அதிேோரமிக்ே 
பதவிேமள அமடயும் வோய்ப்பும் உண்டோகும். குரு சந்திரனுடன் ஜசர்க்மேப் பபற்றோல் 
ஏப ன்ஸி, ேமிஷன், உணவு வமேேள்,  ல பதோடர்புமடயபதோழில்ேளில் பணிபுரியும் 
வோய்ப்பு ஏற்படும். குருவுடன் சந்திரன் இமணந்து உடன் புதன் அல்லது பசவ்வோய் 
இருந்தோல் ேடல் சோர்ந்த துமறேளில் பணிபுரியும் வோய்ப்பு,உணவேம் நடத்தும் வோய்ப்பு 
அமமயும். 
 

குரு பேவோன் புதனுடன் ஜசர்க்மே பபற்று பலமோே இருந்தோல் சிறந்த அறிவோற்றலுடன் 
பள்ளி, ேல்லூரிேளில் பணிபுரியக்கூடிய வோய்ப்பு, மற்றவர்ேமள வழி நடத்தக்கூடிய 
உன்னத திறன், வழக்ேறிஞரோேக் கூடிய அமமப்பு, பத்திரிமே துமற, எழுத்துத் துமறேளில் 
பணியோற்றும் வோய்ப்பு உண்டோகும். 
 

குரு சுக்ேிரனுடன் ஜசர்க்மே பபற்று 10ல் இருந்தோல் ஆமட,ஆபரணத்பதோழில்ேள், ேமல 
சம்பந்தப்பட்ட பபோருட்ேமள வியோபோரம் 
பசய்வது, பபண்ேள்  உபஜயோேிக்ேக்கூடியபபோருட்ேள் விற்பமன ஜபோன்றவற்றின் மூலம் 
சம்போதிக்ேக்கூடிய வோய்ப்பு உண்டோகும். குரு சுக்ேிரனுடன் சனியும் ஜசர்க்மே பபற்றோல் 
வண்டி, வோேனங்ேள்,டிரோவல்ஸ் பதோடர்புமடய பதோழில், பவளியூர்,  பவளிநோட்டு 
பதோடர்புமடய பதோழில்ேளோல் அனுகூலங்ேள் உண்டோகும். குரு சுக்ேிரனுடன் புதன் 
அல்லது சந்திரனும் ஜசர்க்மேப் பபற்றோல் ேமலத்துமற, சினிமோத்துமற, சினிமோ 
சோர்ந்த உட்பிரிவுத் துமறேளில் பணிபுரியும் வோய்ப்பு, ஒன்றுக்கும் ஜமற்பட்ட பதோழில்ேள் 
பசய்து அதன் மூலம் சம்போதிக்ேக்கூடிய வோய்ப்பு உண்டோகும். வடீு,பங்ேளோக்ேமள ேட்டி 
விற்பமன பசய்யும் வோய்ப்பு உண்டோகும். பசவ்வோய், ரோகு அல்லது ஜேது ஜசர்க்மேப் 
பபற்றோல் நவனீேரமோன பபோருட்ேமள வியோபோரம் பசய்வது, தேவல் 
பதோடர்புத்துமற, மருந்து பேமிக்ேல்,இரோசோயணம் பதோடர்புமடய 
பதோழில்ேளில் சம்போதிக்கும் வோய்ப்பு உண்டோகும். 
 

குரு பேவோன் பலவனீமோே இருந்து சனி, ரோகு ஜபோன்ற போவேிரேங்ேளின் 
ஜசர்க்மே பபற்றோல் நிமலயோன வருமோனங்ேமள அமடயக்கூடிய பதோழில்ேள் 
அமமயோமல் ேஷ்ட  வீனம் அமடய ஜநரிடும். சனி ரோகு ஜசர்க்மே 10ம் வடீ்டில் அமமந்து 
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சுபர் போர்மவயின்றி இருந்தோல் சட்ட சிக்ேல்ேள் நிமறந்த பதோழில்ேள் மூலம்சம்போதிக்ே 
ஜநரிடும். 
 

ேடேம் லக்னமும் ததோழில் அமைப்பும் 

ேடே லக்னத்திற்கு  வீனோதிபதி பசவ்வோயோவோர்.  வீன ஸ்தோனத்திற்கு 
அதிபதியோன பசவ்வோய் ஐந்தோம் அதிபதியோேவும் விளங்குேிறோர். ஜேந்திர 
திரிஜேோணத்திற்குஅதிபதியோன பசவ்வோய் லக்னோதிபதி சந்திரனுக்கு நட்புக் ேிரேம் 
என்பதோல், இந்த லக்னத்திற்கு மிேச்சிறந்த ஜயோே ேோரேனோவோர். பசவ்வோய் நிர்வோே 
ேோரேன் என்பதினோல்,பபோதுவோேஜவ ேடே லக்னத்தில் பிறந்தவர்ேள் சிறந்த நிர்வோேத் 
திறமம பேோண்டவர்ேளோேவும் அதிேோர குணம் மிக்ேவர்ேளோேவும் இருப்போர்ேள். 
அரசு, அரசு சோர்ந்த துமறேளுக்கு ேோரேனோே சூரியன், ேடே லக்னத்திற்கு 10ம் 
வடீோன ஜமஷத்தில் உச்சம் பபற்று உடன் பசவ்வோய் ஜசர்க்மே பபற்றோல் அரசு, அரசு சோர்ந்த 
துமறேளில் உயர் பதவிேமள வேிக்ேக்கூடிய ஜயோேம் உண்டோகும். 
 

சூரியன், பசவ்வோய் இமணந்து குரு போர்மவப் பபற்றோல் அரசுத் துமறயில் 
சிறந்த நிர்வோேியோே விளங்கும் அமமப்பு,ஜபோலீஸ், ரோணுவம், போதுேோப்புத் 
துமறேளில் பணிபுரியும் அமமப்பு, பலருக்கு உதவி பசய்யும் பண்பு உண்டோகும். 
சூரியன், பசவ்வோய் 10 ல் அமமயப் பபற்று சனி பேவோனும் பலம் பபற்றிருந்தோல் 
மக்ேளோல் ஜதர்ந்பதடுக்ேப்படக்கூடிய உயர் பதவிேமள வேிக்ேக்கூடிய ஜயோேம் 
உண்டோகும்.சூரியன், பசவ்வோய் உடன் இமணந்து சந்திரன், ரோகு அல்லது ஜேது 
ஜசர்க்மேஜயோ, சோரஜமோ பபற்றோல் மருத்துவத்துமறயில் அறுமவ சிேிச்மச நிபுணரோே 
விளங்ேக்கூடிய அமமப்பு உண்டோகும். சூரியன், பசவ்வோய்,புதன் ஜசர்க்மேப் 
பபற்றிருந்தோல் ேட்டிடப் பபோறியோளர் ேம்ப்யூட்டர் பபோறியோளரோே விளங்ேக்கூடும். 
 

பசவ்வோய், சந்திரன், ரோகு அல்லது ஜேது ஜசர்க்மேப் பபற்றோல் மருந்து, பேமிக்ேல் ரசோயன 
பதோடர்புமடயத் துமற, ஜவளோண்மம, உணவு வமேேள், ஓட்டல் 
எனவும்,ஜமற்ேண்டவற்றுடன்  இமணந்து குரு போர்மவயும் பபற்றோல் அரசுத் 
துமறயில் பேௌரவமோன பதவிேமள வேிக்ேக்கூடிய ஜயோேம் உண்டோகும். பபோதுவோேஜவ 
பசவ்வோய் தனக்கு நட்பு ேிரேங்ேளோன சூரியன், சந்திரன், குரு ஜபோன்றவர்ேளின் 
ஜசர்க்மே பபற்று பலம் பபற்றிருந்தோல் பசய்யும் பதோழில் உத்திஜயோே 
ரீதியோே உயர்வுேமளயும்,அரசு வழியில் உதவிேமளயும் சிறப்போேப் பபற முடியும். 
 

பசவ்வோய், குரு, புதன் ஜசர்க்மேப் பபற்று வலுவோே அமமயப் பபற்றோல் ஒன்றுக்கும் 
ஜமற்பட்ட பதோழில் பசய்யும் ஜயோேம், வங்ேிப் பணிேள், பவளியூர், பவளிநோடு 
பதோடர்புமடய பதோழில், பணம் பேோடுக்ேல் வோங்ேல், பங்குச் சந்மத மற்றும் 
ஏப ன்ஸி, ேமிஷன் ஜபோன்றவற்றின் மூலமோே லோபங்ேள் உண்டோகும். குரு, புதன் 
ஜபோன்றவர்ேள்10ல் அமமயப் பபற்றோல் சிறந்த அறிவோளியோே விளங்ேிமற்றவர்ேமள வழி 
நடத்தக்கூடிய ஜயோேம், பள்ளி,ேல்லூரிேளில் ஆசிரியர், ஜபரோசிரியர்ேளோே விளங்ேக்கூடிய 
அமமப்பு உண்டோகும். 
 

குரு புதனுடன் சனியும் பலம் பபற்றோல் வக்ேீல் பணி,நீதித்துமறயில் பணிபுரியக்கூடிய 
வோய்ப்பு உண்டோகும். பசவ்வோய், சனி இமணந்ஜதோ, பரிவர்த்தமன பபற்ஜறோ அமமயப் 
பபற்றோல் கூட்டுத் பதோழில் மூலமோே அனுகூலம், ேட்டிடக்ேமல ரியல் எஸ்ஜடட் 
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ஜபோன்றவற்றில் சம்போதிக்ே முடியும். பசவ்வோய், சுக்ேிரன் ஜசர்க்மே பபற்று உடன் 
சந்திரனும் இருந்தோல் ேமல, இமச சம்பந்தப்பட்டதுமறேளில் நல்ல வருமோனம் 
அமமயும், 

 

பசவ்வோய் சுக்ேிரனுடன் புதன் அல்லது சனி ஜசர்க்மே பபற்றோல் பசோந்தத் 
பதோழில் பசய்யக்கூடிய ஜயோேம்,ஒன்றுக்கும் ஜமற்பட்ட பதோழில்ேளில் வருமோனம் 
ஈட்டக்வடிய அமமப்பு உண்டோகும். பசவ்வோய், சனி, ரோகு ஜசர்க்மேப் பபற்று 
சுபர் போர்மவயின்றி இருந்தோல் சட்ட சிக்ேல்ேள் நிமறந்த பதோழில் 
உண்டோகும். 10ம்  வடீ்டில் சனி நீசம் பபறுவதோல் சனி 10ல் அமமந்து உடன் ரோகு அல்லது 
ஜேதுவின் ஜசர்க்மேப் பபற்றோல் அடிமமத் பதோழில், நிமலயோன வருமோனமற்ற 
நிமல  ஏற்படும்.பசவ்வோய் புதனுடன் ஜசர்க்மே பபற்று பலமோே இருந்தோல் 
ேணக்கு, ேம்ப்யூட்டர் ஜபோன்ற துமறேளில் அனுகூலங்ேள்,சம்போதிக்ேக்கூடிய 
வோய்ப்பும், ேடே லக்னத்தில் பிறந்தவர்ேளுக்கு பூமி, மமன மூலமும், உடன் 
பிறந்தவர்ேளின் ஒத்துமழப்புடன் சம்போதிக்கும் ஜயோேமும் உண்டோகும். 
 

சிம்ை லக்ேினமும் ததோழில் உத்திஜ ோே அமைப்பும் 

சிம்ம லக்னத்தில் பிறந்தவர்ேளுக்கு  வீனோதிபதி சுக்ேிர பேவோனோவோர். சுக்ேிரன் சுே 
ேோரேன் என்பதோல் அவர் ஜேந்திர திரிஜேோண ஸ்தோனங்ேளில் அமமயப் பபற்று தனக்கு 
நட்பு ேிரேங்ேளோன சனி, புதன் ஜபோன்றவர்ேளின் ஜசர்க்மேயுடன், சுபர் போர்மவயும் 
பபற்றிருந்தோல் நல்ல நிமலயோன  வீனம் பசய்து சம்போதிக்ேக்கூடிய வோய்ப்பு,அதன் 
மூலம் சுே வோழ்வு, பசோகுசு வோழ்வு வோழக்கூடிய ஜயோேம் உண்டோகும். அதிலும் இப்படி 
ஜசர்க்மேப் பபற்று பலம் பபற்ற புதன், சனி, சுக்ேிரன் ஜபோன்ற ேிரேங்ேளின் தசோ புக்தி 
ேோலங்ேளில் சிறப்போன வருமோனமும், கூட்டுத் பதோழில், பசோந்த பதோழில் பசய்து 
சம்போதித்து மிேப் பபரியஅளவில் பசல்வந்தரோேக்கூடிய  அற்புதமோன அமமப்பும் 
உண்டோகும். 
சிம்ம லக்னத்திற்கு 10ம் அதிபதி சுக்ேிரன் ேமல ேோரேன் என்பதோலும், சுக்ேிரஜன 3ம் 
வடீ்டிற்கு அதிபதியோே இருப்பதோலும் இந்த லக்னத்தில் பிறந்தவர்ேளுக்கு  ேமல,இமச 
சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்ேளில் ஈடுபோடு அதிேம்இருக்கும். சுக்ேிரன் பலமோே அமமந்து சுபர் 
போர்மவயுடனிருந்தோல் ஆமட, ஆபரணங்ேள், பபண்ேள் உபஜயோேப்படுத்தக்கூடிய 
பபோருட்ேமளக் பேோண்ட பதோழிலில சம்போதிக்ே முடியும். சுக்ேிரன் தன லோப அதிபதியோன 
புதனின் ஜசர்க்மே பபற்றிருந்தோல் மற்றவர்ேமள வழி நடத்தும் 
திறன், அறிவோற்றல்,ஜபச்சோற்றல், எழுத்தோற்றல், ேமத, ேவிமத எழுதக்கூடிய ேற்பமன 
ஆற்றல், சினிமோத் துமறேளில் உள்ள உட்பிரிவுேளில் பணிபுரியக்கூடிய வோய்ப்பு 
அமமயும். அதிலும் 10ல்  புதன் பலம் பபறும் ஜபோது சிம்ம லக்னத்தில் பிறந்தவர்ேளுக்கு 
பத்திரிமேத் துமற, புத்தே பதிப்பு,பசோந்தமோே பதோழில் பசய்து சம்போதிக்ேக்கூடிய 
வோய்ப்புஉண்டோகும். சுக்ேிரன் புதன், குருவுடன் ஜசர்க்மேப் பபற்றிருந்தோல் 
ஆசிரியர் பணி, மற்றவர்ேளுக்கு ஆஜலோசமன வழங்ேக்கூடிய பணி, தனது 
அறிவோற்றலோல்முன்ஜனறும் வோய்ப்பு, பள்ளி ேல்லூரிேளில் பணிபுரியக்கூடிய 
வோய்ப்பு உண்டோகும். 
லக்னோதிபதி சூரியன் 10ம் வடீ்டில் பலம் பபற்று பசவ்வோய் ஜசர்க்மேப் பபற்றிருந்தோல் 
நல்ல நிர்வோேத் திறமம,பேௌரவமோன பதவிேள் ஜதடி வரக்கூடிய வோய்ப்பு, உயர் 
பதவிேமள வேிக்கும் ஜயோேம் உண்டோகும். பசவ்வோய் பலமோே அமமந்திருந்தோல் நல்ல 
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நிர்வோேியோே பணிபுரிந்து எந்தத் துமறயில் பசயல்பட்டோலும், அதில் மற்றவர்ேமள வழி 
நடத்துவதில் வல்லவரோே விளங்ே முடியும். சுக்ேிரன்,சூரியன், பசவ்வோய் ஜசர்க்மே 
பபற்றோல் அரசு, அரசு சோர்ந்த துமறேளில் நல்ல ஜவமல அமமயும். 10 ல் சூரியன், குரு 
ஜசர்க்மே போர்மவயுடனிருந்தோல் நல்ல ஜவமல அமமந்து அதன் மூலம் சம்போதித்து 
வோழ்வில் முன்ஜனற்றமமடய முடியும். 
சுக்ேிரன் சனி ஜசர்க்மே பபற்றிருந்தோல் கூட்டுத் பதோழிலில் சம்போதிக்கும் அமமப்பு, வண்டி 
வோேனங்ேள் மற்றும் டிரோவல்ஸ் மூலம் சம்போதிக்கும் அமமப்பு உண்டோகும். நல்ல 
ஜவமலயோட்ேளும் ேிமடக்ேப்பபற்று அவர்ேளோலும் முன்ஜனற்றமோன பலன்ேள் அமமயும். 
சுக்ேிரன் சந்திரன் ஜசர்க்மே பபற்று 9,12 ல் ரோகு அமமயப் பபற்றோல் பவளியூர், பவளிநோடு 
சம்மந்தமுமடய பதோழில்ேள் மூலம் முன்ஜனற்றம் உண்டோகும். இதுமட்டுமின்றி 
சந்திரன் 10ல்  உச்சம் பபற்றுஅமமந்திருந்தோல், ேடல் சோர்ந்த பணிேளில்  பணிபுரியும் 
அமமப்பு,  ல சம்பந்தப்பட்ட பதோழில், உணவு வமேேள் சம்பந்தப்பட்ட பதோழில், உணவேம் 
நடத்தும் வோய்ப்பு உண்டோகும். சுக்ேிரன், பசவ்வோயுடன் இமணந்து பலமோே 
அமமயப் பபற்றிருந்தோல், மமன, பூமி, ேட்டிடத்துமற, ரியல் எஸ்ஜடட் 
பதோடர்புமடய பதோடர்புமடய  பதோழில்ேளில் பணிபுரிய ஜநரிடும். சந்திரன் ஜசது 
ஜசர்க்மே பபற்றோல் மருந்து, பேமிக்ேல், ரசோயன பதோடர்புமடய பதோழிலில் ஜயோேம் 
உண்டோகும். சுக்ேிர பேவோன் ஜேந்திர திரிஜேோண ஸ்தோனங்ேளில் பலமோே அமமயப் பபற்று 
சனி, புதனுடன் இமணந்திருந்தோல் பசோந்தத் பதோழில் மூலம் சம்போதிக்கும் 
ஜயோேம் அமமயும். 
அதுஜவ சுக்ேிரன் மமறவு ஸ்தோனங்ேளிலிருந்தோஜலோ சிம்ம லக்னத்திற்கு 
போதே ஸ்தோனமோன 9ம் வடீ்டில் இருந்தோஜலோ உத்திஜயோேம் பசய்யக்கூடிய 
வோய்ப்ஜப அமமயும். அதிலும் குறிப்போே சுக்ேிரன் பலமிழந்து சனி, ரோகு ஜசர்க்மே 
பபற்றுபமே வடீுேளில் அமமந்தோல் நிமலயோன  வீனம் இல்லோமல அடிமமத் 
பதோழில் பசய்யக்கூடிய அமமப்பு,சட்டத்திற்கு புறம்போன பசயல்ேளில் 
ஈடுபடக்கூடியசூழ்நிமல உண்டோகும். 
 

ேன்னிலக்ேினமும் ததோழில் உத்திஜ ோே அமைப்பும் 

ேன்னி லக்னத்தில் பிறந்தவர்ேளுக்கு 10 ம் அதிபதி புதன் பேவோனோவோர். லக்னோதிபதி புதன் 
பேவோஜன  வீனோதிபதியோேவும் இருப்பது மிேவும் அற்புதமோனஅமமப்போகும். 
பபோதுவோேஜவ, ேன்னி லக்னத்தில் பிறந்தவர்ேள் சிறந்த அறிவோளியோேவும் எதிலும் 
சிந்தித்து பசயல்படுபவர்ேளோேவும் இருப்போர்ேள். ேன்னி லக்னத்தில் பிறந்தவர்ேளுக்கு 
புதன் ஆட்சி உச்சம் பபற்று தனக்கு நட்புேிரேங்ேளோன சுக்ேிரன், சனி ஜபோன்றவர்ேளின் 
ஜசர்க்மே பபற்று, குரு ஜபோன்ற சுபேிரேங்ேளின் போர்மவப் பபற்றோல் சமுதோயத்தில் 
சிறப்போன உயர் நிமலயிமன அமடவோர்ேள். அதிேோரமிக்ே பதவிேமள அமடயக்கூடிய 
வோய்ப்பும் உண்டோகும். புதன் வலுப்பபறுவது மட்டுமின்றி உடன் பசவ்வோய் சூரியன் 
ஜசர்க்மே உண்டோனோல் அரசு, அரசு சோர்ந்த துமறேளில் உயர்வோன பதவிேமள அமடய 
கூடிய ஜயோேம் அமமயும். இத்துடன் சனியும் பலம் பபற்று அமமந்து விடுமோயின் 
மக்ேளோல் ஜதர்ந்பதடுக்ேக்கூடிய உயர் பதவிேள்  ோதேமரத் ஜதடி வரும். இது 
மட்டுமின்றிபுதன் ஜேந்திர திரிஜேோணங்ேளில் சூரியன் ஜசர்க்மே பபற்று சந்திரனும் 
பலமோே அமமந்த குரு போர்மவ பசய்தோலும் அரசு, அரசு சோர்ந்த 
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துமறேளில் பணிபுரியக்கூடிய வோய்ப்பும் அதன் மூலம் பபோருளோதோர ஜமன்மமேளும் 
பபற்றுவோழ்வில்  உயர்வு உண்டோகும். 
 

புதன் பேவோன் சுக்ேிரன், சனி ஜபோன்ற நட்பு ேிரே ஜசர்க்மேப் பபற்று வலுவோே அமமயப் 
பபற்றோல் பசோந்தத்பதோழில் பசய்யும் ஜயோேம், வியோபோரத்தில் பேோடி ேட்டி பறக்கும் அற்புத 
நிமல உண்டோகும். புதனுடன் சுக்ேிரன், சந்திரன் ஜசர்க்மே உண்டோேி 9,12 ல் ரோகு பேவோன் 
அமமயப் பபற்றோல்  ோதேர் ேடல் ேடந்து பவளிநோடு பசன்று சம்போதிக்கும் வோய்ப்பு 
உண்டோகும். 
 

புதனுடன் சந்திரன் அமமந்து சுக்ேிரனும் ஜசர்க்மே பபற்றோல், பயிர் 
பதோழிலில் பசய்யக்கூடிய அமமப்பு,புதனுடன் பசவ்வோய் ஜசர்க்மேப் பபற்றோல் 
பூமி,ஜவளோண்மம, விவசோய பதோடர்புமடய பணிேள் அமமயும். புதன், சுக்ேிரன் 
ஜசர்க்மேப் பபற்று வலுப்பபற்றிருந்தோல் ேமல, இலக்ேியம், சங்ேீத துமறயில் புேழ் 
பபறும் அமமப்பு உண்டோகும். 
புதன், சுக்ேிரன் ஜசர்க்மே பபற்று, ஜேந்திர திரிஜேோணங்ேளில் அமமயப் பபற்று, உடன் குரு 
போர்மவயும் இருந்தோல் பபண்ேள் வழியிலும், பபண்ேள் சம்பந்தப்பட்டபதோழில்ேளிலும் 
சம்போதிக்ேக்கூடிய (பபண்ேள் உபஜயோேிக்கும் பபோருட்ேள் ) வோய்ப்பு அமமயும். இது 
மட்டுமின்றி ேணிதம், ேம்ப்யூட்டர் துமறயில் வல்லவரோேத் திேழ்வோர். புதன் தனித்து பலம் 
பபற்று குரு ஜபோன்றசுபேிரேங்ேளின் போர்மவ இருந்தோல் ஆசிரியர் 
பணி,பதிப்பேம், பத்திரிமேத் பதோழில், புத்தேம் பவளியிடும் பணி,வக்ேீல் பதோழில், வோக்ேோல் 
ஜபச்சோல், முன்ஜனறக்கூடிய பதோழில் ஜபோன்றவற்றில் அனுகூலங்ேள் உண்டோகும். புதன் 
தனக்கு நட்பு ேிரேங்ேளோன  சுக்ேிரன், சனி ஜசர்க்மே பபறுவதும், சுக்ேிரன், சனி வடீுேளில் 
அமமவதும் ேல்விக்கு சம்பந்தமில்லோத துமறேளில் முன்ஜனற்றத்மத பேோடுக்கும். 
சனி, புதன் ஜசர்க்மே பபற்று வலு இழந்திருந்தோல் அடிமமத்பதோழில் அமமப்பு, சனி, ரோகு 
அல்லது ஜேது ஜசர்க்மே பபற்றிருந்தோல் இழிவோன ஜவமலேமளச்பசய்யக்கூடிய அமமப்பு 
உண்டோகும். புதனுக்கு 7ல் சனி,பசவ்வோய், ரோகு ஜேது ஜபோன்ற போவிேள் 
இருந்தோல்,எவ்வளவு திறமம இருந்தோலும் வோழ்வில் ஜமன்மம அமடய இமடயூறுேள் 
உண்டோகும். அது ஜபோல புதனுக்கு இருபுறமும் போவிேள் இருந்தோலும் வோழ்வில் 
முன்ஜனற்றம் உண்டோே தமட ஏற்படும். ேன்னி லக்னத்தில் பிறந்தவர்ேளுக்கு 7ம் இடம் 
போதே ஸ்தோனம் என்பதோல் முடிந்தவமர கூட்டு ஜசர்ந்து பதோழில் பசய்வமத தவிர்த்து 
எதிலும் தனித்து பசயல்படுவதும், பிறமர சோர்ந்து உத்திஜயோேம் பசய்வதும் நல்லது-. 
 

துலோம் லக்ேினமும் ததோழில் உத்திஜ ோே அமைப்பும் 

துலோம் லக்னத்தில் பிறந்தவர்ேளுக்கு  வீன ஸ்தோனோதிபதி சந்திர பேவோனோவோர். இவர் 
ஒரு வடீ்டு ஆதிபத்யம் பேோண்டவர். சந்திரன் ஆட்சி உச்சம் பபற்று குரு ஜபோன்ற சுபேிரே 
ஜசர்க்மேயுடன், நட்பு ேிரே வடீுேளில் அமமயப் பபறுவோஜரயோனோல், அந்த  ோதேருக்கு 
சமுதோயத்தில் பேௌரவத்துடன் வோழக்கூடிய அற்புதமோன அமமப்பு,பதோழில் ரீதியோே மே 
நிமறய சம்போதித்து சுே வோழ்க்மே வோழக்கூடிய ஜயோேம் உண்டோகும். 
 

 சந்திரன்  ல ேோரேன் என்பதோல், அவர் துலோம் லக்னத்திற்கு 9,12 க்கு அதிபதியோே 
விளங்ேக்கூடிய புதன் பேவோனின் ஜசர்க்மே பபற்று 9 அல்லது 12 ல் அமமயப் 
பபறுவோஜரயோனோல், அந்த  ோதேர் ேடல் ேடந்து அந்நிய நோடுேளுக்குச் பசன்று 
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பதோழில், உத்திஜயோேம் பசய்து சம்போதிக்ேக்கூடிய வோய்ப்பும், அந்திய நோட்டவர்ேளோல் 
அனுகூலங்ேளும் உண்டோகும்.  குரு, சந்ஙதிரன் ஆட்சி உச்சம் பபற்று 10 ம் வடீ்டில் பலமோே 
அமமயப் பபற்றிருந்தோல் அரசு, அரசு சோர்ந்த  பணிேளில் உயர் பதவிேள் வேிக்ேக்கூடிய 
ஜயோேம் உண்டோகும். குரு சந்திரன் பலம் பபற்று சனி, புதன் வடீ்டில் இருந்தோலும்,துலோம் 
லக்னத்திற்கு ஜேந்திர திரிஜேோணோதிபதியோேி ஜயோே ேோரேனோேிய சனி பலம் பபற்று 
அமமந்திருந்தோலும்,அரசோங்ே அதிேோரியோேவும், அரசுத் துமறயில் பணிபுரிபவரோேவும் 
இருக்ேக்கூட வோய்ப்பு உண்டோகும். அதுஜபோல சந்திரனுக்கு நட்பு ேிரேங்ேளோேிய 
சூரியனும்குருவும் பலம் பபற்று அமமந்தோலும் அரசுத் துமறயில் 
பணியுரியக்கூடிய வோய்ப்பு அமமயும்.   

 

துலோம் லக்னத்திற்கு  வீன ஸ்தோனத்தில் அந்த வடீ்டதிபதியோன சந்திரன் தனித்து ஆட்சிப் 
பபற்று பலமோே அமமந்திருந்தோல்  ல சம்பந்தப்பட்ட பதோழில், உணவுசம்பந்தப்பட்ட 
பதோழில், ஜஹோட்டல் பதோழில் ஜபோன்றவற்ல் நல்ல லோபம் அமமயும். ஜமஜல குறிப்பிட்டது 
ஜபோல சந்திரன்  ல ேோரேன் என்பதோல், ேடல் சோர்ந்த துமறேளில்கூட பணி புரியக்கூடிய 
வோய்ப்புேள் உண்டோகும்.  சூரியன்,பசவ்வோய் 10ல் பலம் பபறுேின்றஜபோது அரசு துமறேளில் 
பணிபுரியும் அமமப்பு, நல்ல நிர்வோேத் திறன் உண்டோகும். குரு 10ல் பலம் பபற்றிருந்தோல் 
சிறந்த ஆஜலோசேரோே விளங்ேக்கூடிய வோய்ப்பு, பதோழில் ரீதியோே முன்ஜனற்றம்,வோக்ேோல் 
ஜபச்சோல் சம்போதிக்ேக்கூடிய ஜயோேம், வக்ேில் பணி, ஆசிரியர் பணி ஜபோன்றமவ 
உண்டோகும்.  சுக்ேிரன் பலம் பபற்று உடன் சந்திரன் 10ல் அமமயப் பபற்றோல் 
ேமல, இமச, சினிமோத்துமற ஜபோன்றவற்றின் மூலம் சம்போதிக்ேக்கூடிய ஜயோேம் 
உண்டோகும்.  சந்திரன், பசவ்வோய் பலம் பபற்று 10ல் அமமயப் பபற்றோல் 
ேமல, இமச,சினிமோத்துமற ஜபோன்றவற்றின் மூலம் சம்போதிக்ேக்கூடிய ஜயோேம் 
உண்டோகும்.  
 

சந்திரன், பசவ்வோய் பலம் பபற்று 10ல்  அமமந்தோல் பூமி,மமன சம்பந்தப்பட்ட பதோழிலில் 
சம்போதிக்ேக்கூடிய வோய்ப்பு உண்டோகும்.  
 

புதன் பலம் பபற்று 10ல் அமமந்து குரு போர்மவ இருக்குஜமயோனோல் 
ேணக்கு, ேம்ப்யூட்டர், பதோழில் மற்றும் வணிே பதோடர்புமடய பதோழிலில் 
சம்போதிக்ே முடியும். புதன், சந்திரன் ஜசர்க்மே பபற்று 10ல் ஜேது சந்திரன் 
ஜசர்க்மே பபற்றோல் மருந்து, பேமிக்ேல் பதோடர்புமடய பதோழில் வருமோனம் 
ஈட்டக்கூடிய வோய்ப்பு உண்டோகும். சந்திரன் ஆட்சி உச்சம் 
பபற்று  சுபர்ஜசர்க்மேயுடன்அமமந்து 10ம் வடீ்டிற்கும் குரு போர்மவ இருந்தோல் நிமலயோன 
வருமோனம் உண்டோகும். அதுஜவ சந்திரன் பலமிழந்து சனி 10 ம் வடீ்டில் அமமந்தோலும் 
சனி, ரோகு ஜபோன்ற போவேிரேங்ேள் 10ம் வடீ்டில் அமமயப் பபற்றோலும் அடிமமத் 
பதோழில்  பசய்யக்கூடிய நிமல, சில சட்டத்திற்கு விஜரோதமோன பதோழில்ேள் 
பசய்து சம்போதிக்ேக்கூடிய சூழ்நிமல உண்டோகும். சனி போர்மவ 10 ம் 
வடீ்டிற்குஇருந்தோலும், சந்திரனுக்கு இருந்தோலும் பதோழில்  ரீதியோே 
நிமறய ஜபோரட்டங்ேமளச் சந்திக்ே ஜநரிடும். குறிப்போே சந்திரன் ஜதய்பிமற 
சந்திரனோே இருந்து சனி, ரோகு ஜபோன்ற போவ ேிரேங்ேளின் ஜசர்க்மேப் பபற்றோல் 
நிமலயோனபதோழில் என்பது அமமயோமல் வோழ்க்மேயோனது ஜபோரோட்டேரமோேஜவ 
இருக்கும். 
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விருச்சிேம் லக்ேினமும் ததோழில் உத்திஜ ோே அமைப்பும் 

 
 

விருச்சிே லக்னத்தில் பிறந்தவர்ேளுக்கு நவேிரேங்ேளில் முதன்மம 
ேிரேமோே விளங்ேக்கூடிய சூரிய பேவோன் 10ம் அதிபதியோவோர். 10ம் அதிபதி 
சூரியனோனவர் ஒரு வடீ்டு அதிபத்யம் பேோண்டவர். நவேிரேங்ேளுக்பேல்லோம் 
அரசனோே விளங்ேக்கூடிய  சூரிய பேவோமன  வீன ஸ்தோனோதிபதியோே பபற்ற பபருமம 
விருச்சிே லக்னத்தில் பிறந்தவர்ேளுக்கு மட்டுஜம உண்டு. 
 

சூரியன் ஆட்சி உச்சம் பபற்று லக்னோதிபதி பசவ்வோயின் ஜசர்க்மேயுடன் குரு போர்மவ 
பபற்றிருந்தோலும், தனக்கு நட்பு ேிரேங்ேளோன பசவ்வோய், சந்திரன் குரு ஜபோன்றவற்றின் 
வடீுேளில் அமமந்திருந்தோலும் சமுதோயத்தில் பேௌரவமோன பதவிேமள  வேிக்ேக்கூடிய 
ஜயோேம், அரசு,அரசு சோர்ந்த துமறேளில் அதிேோரமிக்ே பதவிேமளவேிக்ேக்கூடிய வோய்ப்பு 
சிறப்போே அமமயும். சூரிய பேவோன் குரு, பசவ்வோய் ஜசர்க்மேயுடன் ஜேந்திர திரிஜேோண 
ஸ்தோனங்ேளில் பலம் பபற்று அமமந்திருந்தோலும்ஜமற்கூறிய நற்பலன்ேமள அமடய 
முடியும். 10ம்  வடீ்டில் சுக்ேிரன், சந்திரன் இமணந்திருந்தோலும் சூரியன், சுக்ேிரன்,சந்திரன் 
ஜபோனற் ேிரே ஜசர்க்மேேள் 9,10,12 ம் வடீுேளில் அமமயப்பபற்றிருந்தோலும் ேடல் ேடந்து 
அந்நியநோடுேளுக்குச் பசன்று சம்போதிக்ேக்கூடிய  வோய்ப்பு அமமயும். 
சூரியன் சுக்ேிரன் ஜசர்க்மேப் பபற்று 10ல் அமமந்து குரு போர்மவ பபற்றோல் கூட்டுத் 
பதோழில் முலம் சம்போதிக்கும் வோய்ப்பு அமமயும். சுக்ேிரன் 10ல் அமமயப் பபற்றோல் 
ஆமட, ஆபரணம், ேமலத்துமற, பபண்ேள் உபஜயோேிக்கும் பபோருட்ேள் ஜபோன்றவற்றோல் 
சம்போதிக்கும் வோய்ப்பு உண்டோகும். 
சூரியன் , புதன் ஜசர்க்மேயுடன் குரு போர்மவ பபற்று 10ல் அமமயப் பபற்றோல் ேணக்கு 
வழக்கு பதோடர்புமடய பதோழில், வணிே  பதோழிலில் ஏற்றம் ஏற்படும். 
சூரியன், பசவ்வோய் ஜசர்க்மேப் பபற்று பலம் பபற்றோல் நிர்வோேத் 
பதோடர்புமடய பதோழில், அதிேோர பதவி,பூமி,மமன, ரியல் எஸ்ஜடட் ஜபோன்ற துமறேளில் 
ஏற்றம்உண்டோகும். சூரியன், பசவ்வோய் பலமோே ஜசர்க்மே பபறுவதுடன் சனி 
பேவோனும் ஆட்சி உச்சம் பபறுவோஜரயோனோல் மக்ேளோல் ஜதர்ந்பதடுக்ேக்கூடிய உயர் பதவி 
ஜதடி வரும். சூரியன், சந்திரன், பசவ்வோய், ஜேது ஜபோன்ற நட்பு ேிரே ஜசர்க்மே பபற்றிருந்தோல் 
மருத்துவத்துமறயில் பல சோதமனேள் பசய்யக்கூடிய அமமப்பு ஏற்ஙபடும். 
குரு, புதன் இமணந்து 10ம் வடீ்டில் அமமயப் பபறுஜமயோனோல் 
வோக்ேோல், ஜபச்சோல் சம்போதிக்ேக்கூடிய வோய்ப்பு அமமயும். 10 ம் வடீ்டில் 
சந்திரன், ரோகு அல்லது சந்திரன் ஜேது ஜசர்க்மே பபற்றிருந்தோல் மருந்து, பேமிக்ேல் 
ஜபோன்ற துமறேளில் சம்போதிக்ேக்கூடிய வோய்ப்பு உண்டோகும். 
விருச்சிே லக்னத்திற்கு  வீனோதிபதியோேிய சூரியன் ஜேந்திர திரிஜேோணங்ேளில் அமமந்து 
சுபர் போர்மவயுடனிருந்ஙதோல் சமுதோயத்தில் பேௌரவமோன நிமல, மே 
நிமறய சம்போதிக்ேக்கூடிய ஜயோேம்  உண்டோகும். 
அதுஜவ 10ம் அதிபதி சூரியன் தனக்கு பமே ேிரேங்ேளோன சனி, ரோகு ஜசர்க்மேப் பபற்றோல் 
சட்டத்திற்கு புறம்போன பதோழில் பசய்யும் அமமப்பு, அதிலும் சுபர் போர்மவயின்றி 
இருந்து  விட்டோல் சட்டத்திற்கு விஜரோதமோன வமேயில்சம்போதிக்ேக்கூடிய சூழ்நிமல 
உண்டோகும். சனி, ரோகு ஜசர்க்மேயுடன் சூரியன் 8,12 ஆேிய மமறவு ஸ்தோனங்ேளில் 
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அமமந்தோலும்  ோதேருக்கு நிமலயோனவருமோனமில்லோமல் ேஷ்ட  வீனம் நடத்தக்கூடிய 
சூழ்நிமல உண்டோகும். 
 

தனுசுலக்ேினமும் ததோழில் உத்திஜ ோே அமைப்பும் 

 

தனுசு லக்னத்தில் பிறந்தவர்ேளுக்கு புதன் 10ம் அதிபதியோவோர். பபோதுவோேஜவ ஒருவர் 
 ோதேத்தில் புதன் ஆட்சி உச்சம் பபற்று சுபர் போர்மவயுடன் பலமோேஅமமந்திருந்தோல் 
அவருக்கு நல்ல அறிவோற்றல்,நிமனவோற்றல், எதிலும் சிந்தித்து  பசயல்படக்கூடிய 
திறன்ஜபோன்ற யோவும் சிறப்போே இருக்கும். புதஜன வீனோதிபதியோே விளங்குவதோல் அவர் 
பலம் பபற்றிருந்தோல் பசய்யும் பதோழில், உத்திஜயோே ரீதியோே சிறப்போன உயர்விமன 
அமடய முடியும். புதன் பேவோன் தனக்கு நட்பு ேிரேமோன சுக்ேிரன், சனி ஜசர்க்மேயுடன் 
லக்னோதிபதி குருவின் போர்மவயும் பபற்று அமமவோஜரயோனோல் அவருக்கு நிமலயோன 
பதோழிலும்,சமுதோயத்தில் ஓர் உன்னதமோன நிமலயும் உண்டோகும். புதன் பலம் பபற்று 
சூரியன், பசவ்வோய் 10 ல் அமமயப் பபற்றோல் அரசு, அரசு சோர்ந்த துமறேளில் உயர் 
பதவிேமள வேித்து சிறப்போன வருமோனத்மத ஈட்ட முடியும். மக்ேள் பசல்வோக்கு  ேோரேன் 
என வர்ணிக்ேக்கூடிய  சனி வலிமம பபற்று, 10 ல் சூரியன் பசவ்வோய் 
இருந்தோல் அரசோங்ேத்தில் மக்ேளோல் ஜதர்ந்பதடுக்ேக்கூடிய பேௌரவமோனப் பதவிேள் 
ஜதடி வரும். அதிேோரமிக்ே பதவிேள் அமமயும். மக்ேளிடம் 
பசல்வம், பசல்வோக்கு உயரும். 10ல் சூரியன் பசவ்வோய் இருந்தோலும் புதன் 
சூரியன், பசவ்வோய் ஜசர்க்மே பபற்றோலும் அரசு, அரசு சோர்ந்த துமறேளில் 
பணிபுரியக்கூடிய வோய்ப்பு உண்டோகும். 
புதனுடன் 9,12 க்கு அதிபதிேளோன சூரியன், பசவ்வோய் இமணந்து 9,12 ல் சந்திரன், ரோகு 
ஜபோன்ற ேிரேங்ேள் அமமயப் பபற்றோல், ேடல் ேடந்து அந்நிய நோடுேளுக்குச் பசன்று 
சம்போதிக்ேக்கூடிய அற்புத அமமப்பு உண்டோகும். அதுஜபோல புதன் பலம் பபற்று உடன் 
சனி, சுக்ேிரன் ஜசர்க்மேயுடன் வலிமமயோே அமமயப் பபற்றோல், பசோந்தத் பதோழில் 
பசய்யக்கூடிய ஜயோேம், வியோபோரத்தில் லட்ச லட்சமோே சம்போதித்து பேோடி ேட்டி பறக்கும் 
ஜயோேம் உண்டோகும். 
புதன், பசவ்வோய் ஜசர்க்மே பபற்றோல் பூமி, ஜவளோண்மம,விவசோய 
பதோடர்புமடய பதோழில், போதுேோப்பு சம்பந்தப்பட்ட துமறேளில் பணிபுரியக்கூடிய 
வோய்ப்பு உண்டோகும். 10ல் புதன் சந்திரன் ஜசர்க்மே பபற்று  பலம் பபற்றோல் 
 லபதோடர்புமடய பதோழில் பசய்யக்கூடும். 
புதனுடன் சனி ஜசர்க்மேப் பபற்றோல் இரும்பு சம்பந்தப்பட்ட பதோழில் பசய்யக்கூடிய 
வோய்ப்பும், சனி பலமிழந்திருந்தோல் அடிமமத் பதோழில் பசய்யக்கூடிய சூழ்நிமலயும் 
உண்டோகும். புதன், குரு ஜசர்க்மே பபற்றோல் வக்ேீல் பதோழிலில் அரசோங்ே  வீனம் 
உண்டோகும். புதன் சுக்ேிரன் ஜசர்க்மே பபற்று ஜேந்திர திரிஜேோணங்ேளில் அமமயப் பபற்று 
குரு போர்த்தோல் பபண்ேள் வழியில் முன்ஜனற்றம்,நல்ல தன லோபத்மத அமடயக்கூடிய 
வோய்ப்பு உண்டோகும.புதன், சுக்ேிரன், சந்திரன் இமணந்து ரிஷபம், ேடேம்,துலோமில் 
அமமயப் பபற்றோல் ேமல, இமச,இலக்ேியத்துமறேளில் புேழ்பபறக்கூடிய 
வோய்ப்புஉண்டோகும்.  
புதன் அதிபலம் பபற்றோல் ேம்ப்யூட்டர், ேணிதம், வங்ேிப் பணி, பங்குச் 
சந்மத ஜபோன்றவற்றில் அனுகூலமும்,  குரு ஜபோன்ற சுபர் போர்மவ பபற்றோல் 
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நூல் ஆசிரியர், பதிப்பேம்,பத்திரிமேத் துமற, புத்தே பவளியடீு, ஆசிரியர் பணிஜபோன்ற 
துமறேளில் புேழ் பபறக்கூடிய ஜயோேமும் அமமயும். ஆேஜவ, புதன் 
பேவோன் பலமிழந்தோலும் போவிேளுக்ேிமடஜய அமமயப் பபற்றோலும், புதனுக்கு 7ல் 
சனி, பசவ்வோய், ரோகு, ஜேது ஜபோன்ற போவிேள் இருந்தோலும் வோழ்வில் 
ஜமன்மமயமடய இமடயூறுேள் உண்டோகும். ரோகு, ஜேது ஜபோன்ற போவிேளின் ஜசர்க்மேப் 
பபற்றோல்சட்டத்திற்கு புறம்போன பதோழிலில் ஈடுபடக்கூடிய அவலநிமல ஏற்படும். 
தனுசு லக்னம் உபய லக்னம் என்பதோலும், புதன் 10ம் அதிபதி 
மட்டுமின்றி 7ம் அதிபதியோேவும் இருப்பதோலும்,உபய லக்னத்திற்கு 7ம் அதிபதி 
போதேோதிபதி என்பதோலும்,திரிஜேோணங்ேளில் அமமந்தோல் மட்டும் கூட்டோல் 
நற்பலமன பபறமுடியும். தனுசு லக்னத்திற்கு 7ம் இடம் போதே ஸ்தோனம் 
என்பதோல், கூட்டுத் பதோழில் பசசய்வமதத் தவிர்த்து, எதிலும் தனித்து 
பசயல்படுவது, உத்திஜயோேம்பசய்வது உத்தமம். 
 

ைேரம்லக்ேினமும் ததோழில் உத்திஜ ோே அமைப்பும் 

மேர லக்னததில் பிறந்தவர்ேளுக்கு  வீன ஸ்தோனோதிபதி 
சுக்ேிரனோவோர். 10ம் வடீ்டிற்கு  அதிபதியோன சுக்ேிரபேவோஜன5ம் வடீ்டிற்கும் 
அதிபதியோேி, லக்னோதிபதி சனிக்கும் நட்பு ேிரேமோே விளங்குவது அற்புதமோன 
அமமப்போகும்.  10ம் அதிபதி சுக்ேிரன் தனக்கு நட்பு ேிரேங்ேளோன புதன், சனி ஜசர்க்மே 
பபற்று உடன் ரோகும் இமணந்து இருந்தோல்  ோதேருக்கு 
பசல்வம், பசல்வோக்கு, பதோழில் ரீதியோே உயர்வுேள், பபயர், புேழ் ஜபோன்ற யோவும் சிறப்போே 
அமமந்துசுேவோழ்க்மே வோழக்கூடிய ஜயோேம் உண்டோகும். 
சனி, புதன்,சுக்ேிரன் ஜசர்க்மேஜயோ, சுக்ேிரன், புதன் இமணந்து குரு போர்மவஜயோ அமமந்து 
சுக்ேிரன், புதன், சனி ஜபோன்றவற்றில் ஏதோவது ஒரு  ேிரேத்தின் திமச 
நடந்தோல்,  ோதேர்பசோந்தமோே பதோழில் பசய்து, மிேச் சிறந்த பசல்வந்தரோே வோழக்கூடிய 
ஜயோேம் உண்டோகும். பபோருளோதோர ரீதியோே உயர்வும், சமுதோயத்தில் ஓர் பேௌரவமோன 
நிமலயும்ேிட்டும். அரசு, அரசு சம்பந்தப்பட்ட துமறேளுக்கு ேோரேனோன சூரியன் 
மேர லக்னத்திற்கு 10ம் வடீோன துலோமில் நீசம் பபறுவதோல் இந்த 
லக்னத்தில்பிறந்தவர்ேளுக்கு அரசுத் துமறமயவிட தனியோர் துமறேளிலும், சுய 
பதோழில்ேளிலும் சம்போதிக்ே கூடிய வோய்ப்ஜப அதிேமோே இருக்கும். 10ல் சூரியன் 
நீசம்பபற்றோலும் உடன் சுக்ேிரன் ஆட்சிப் பபற்று அமமந்து நீசபங்ே 
ரோ ஜயோேம் உண்டோனோல் அரசு சம்பந்தப்பட்ட துமறேளில் ஓரளவுக்கு அனுகூலத்மத 
அமடய முடியும். சூரியன், பசவ்வோய் ஜசர்க்மேப் பபற்று உடன் சுக்ேிரனும்10ல் இருந்தோல் 
அரசு பணி அமமயக்கூடிய வோய்ப்புேள் அமமயும். சனி புதன், சுக்ேிரன், ஜசர்க்மே 
பபற்று 10 ல் அமமந்தோல் ஒன்றுக்கும் ஜமற்பட்ட பதோழில்ேள் பசய்து அபரிமிதமோன பசல்வ 
ஜசர்க்மேயிமன பபறக்கூடிய அமமப்பு உண்டோகும். சந்திரன், சுக்ேிரன் ஜசர்க்மேப் 
பபற்றோல் கூட்டுத் பதோழில், ேமல, இமச ஜபோன்றவற்றின் மூலமோே 
அனுகூலங்ேள், சுக்ேிரன் சந்திரனுடன், புதனும்குருவும் ஜசர்க்மே பபற்றோல் 
பவளியூர், பவளிநோடுேள் மூலம் பதோழில் பசய்யக்கூடிய வோய்ப்பு, சுக்ேிரன, புதன் 
ஜசர்க்மேப் பபற்றோல் ேணக்கு, ேம்ப்யூட்டர் சம்பந்தப்பட்ட துமற, எழுத்துத் துமற 
ஜபோன்றவற்றில் சம்போதிக்கும் ஜயோேம், சுக்ேிரன் குரு ஜசர்க்மேப் பபற்றோல் 
மற்றவர்ேளுக்கு ஆஜலோசமனேள் வழங்ேக்கூடிய துமறேளில் உயர்வோன அந்தஸ்து 
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அமமயும். சுக்ேிரன்வலுவோே அமமயப் பபற்றோல் ஆமட, ஆபரணங்ேள்,பபண்ேள் 
உபஜயோேப்படுத்தும் பபோருட்ேள் ஜபோன்றவற்றின் மூலம் சம்போதிக்ேக்கூடிய  வோய்ப்பு 
உண்டோகும். மேரலக்னத்திற்கு 10ல் மக்ேள் பசல்வோக்கு ேோரேனோேிய சனி பேவோன் 
உச்சம் பபறுவதோல்  ஒருவரின்  ோதேத்தில் சனி உச்சம் பபற்று 
சூரியனும், பசவ்வோயும் பலமோே அமமந்திருந்தோல் மக்ேளோல் ஜதர்ந்பதடுக்ேக்கூடிய உயர் 
பதவிேள் ஜதடி வரும்.  
சந்திரன், பசவ்வோய், சூரியன் ஜசர்க்மே பபற்று 10ல் இருந்தோல் மருத்துவத்துமறயில் 
சோதமன பசய்ய முடியும். சந்திரன், ரோகு ஜசர்க்மேப் பபற்றிருந்தோல் மருந்து, பேமிக்ேல் 
துமறயில் வல்லுனரோே முடியும். 10ம் வடீ்டில் குரு, புதன் இமணந்திருந்தோல் 
வோக்ேல், ஜபச்சோல் சம்போதிக்கும் ஜயோேம்,ஆசிரியர் பணி, வக்ேீல் பதோழில் அமமயும். 
 

அதுஜவ, சுக்ேிரன் வலு இழந்து சனி, ரோகு ஜசர்க்மே பபற்று சுபர் 
போர்மவயின்றியிருந்தோல் சட்டத்திற்குப் புறம்போன பசயல்ேளில் சம்போதிக்ேக்கூடிய 
சூழ்நிமல, சுக்ேிரன்,பலமிழந்து பசவ்வோய் ரோகு, ஜேது ஜசர்க்மே பபற்றோல் 
அடிமமத் பதோழில் பசய்யும் நிமல, சுக்ேிரன் பலமிழந்து 
சனி, பசவ்வோய், ரோகு, ஜேது ஜசர்க்மேப் பபற்றோல் தவறோன பழக்ே வழக்ேங்ேளுக்கு ஆளோேி 
பபோய் பசோல்லக்கூடியசூழ்நிமலயோல் பதோழிலில் நிமறய இழப்புேமள சந்திக்ே 
ஜநரிடும். 10ல் போவிேள் அமமயப் பபற்று சுபர் போர்மவயின்றி இருந்தோல் பபோய் 
பித்தலோட்டம் பசய்துசம்போதிக்ேக்கூடிய அவல நிமல உண்டோகும். 
 

கும்பம்லக்ேினமும் ததோழில் உத்திஜ ோே அமைப்பும் 

 

கும்ப லக்னத்திற்கு  வீன ஸ்தோனோதிபதி பசவ்வோயோவோர். பசவ்வோய் பேவோன் 
ஆட்சி உச்சம் பபற்று குரு ஜபோன்ற சுப ேிரேங்ேளில் போர்மவ பபற்றோல் சமுதோயத்தில் ஓர் 
பேௌரவமோன நிமலயிமன அமடயக்கூடிய ஜயோேம் உண்டோகும். 
நவேிரேங்ேளில் நிர்வோேத்திற்கு ேோரேனோன பசவ்வோய் சிறந்த நிர்வோேத் 
திறமமக்கும, ஜபோலீஸ்இரோணுவம் போதுேோப்பு ஜபோன்ற துமறேளில் உயர் பதவிேள் 
வேிப்பதற்கும் ேோரண ேோத்தோவோே விளங்குேிறோர். பசவ்வயர் பலமோே அமமந்து சூரியன் 
ஜசர்க்மே பபற்று சுபர் போர்மவயுடன் அமமயப் பபற்றோல் அரசு, அரசு சம்பந்தப்பட்ட 
துமறேளில் உயர் பதவிேமள வேிக்கும் ஜயோேம், உடன் குருவும் ஜசர்க்மே பபற்றோல் 
அரசோங்ேஅதிேோரியோகும் ஜயோேம், பலமர வழி நடத்திச் பசல்லக்கூடிய  அமமப்பு 
உண்டோகும். குறிப்போே பசவ்வோய்,சூரியன், குரு சந்திரன் ஜபோன்ற நட்பு 
ேிரேங்ேளின் ஜசர்க்மே பபற்று பலமோே இருந்தோல் சமுதோயத்தில் மற்றவரோல் 
மதிக்ேப்படக்கூடிய அளவில் பதவிேமள வேிக்கும் ஜயோேம் உண்டோகும். 
  பசவ்வோய், சூரியன் ஜசர்க்மேப் பபற்று உடன் சந்திரன் ரோகுவும் அமமயப் பபற்றோல் 
மருத்துவத்துமறயில் சோதமன பசய்யக்கூடிய அமமப்பு, சிறந்த அறுமவ சிேிச்மச 
நிபுணரோே விளங்ேக்கூடிய வோய்ப்பு உண்டோகும். பசவ்வோய்,சந்திரன், ரோகு அல்லது ஜேது 
ஜசர்க்மே பபற்றிருந்தோல் மருந்து பேமிக்ேல், இரோசோயனம் பதோடர்புமடய 
துமறேளிலும், பவளியூர், பவளிநோட்டு பதோடர்புமடய பதோழில்ேளிலும் சம்போதிக்கும் 
ஜயோேத்மத பேோடுக்கும். 
பசவ்வோய் பலமோே அமமந்தவர்ேளுக்கு இயற்மேயிஜலஜய அதிேோரமிக்ே குணம் 
இருக்கும் என்பதோல் பசவ்வோய்,சந்திரன், குரு ஜசர்க்மே 
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பபற்றிருந்தோலும்,ஒருவருக்பேோருவர் ஜேந்திர திரிஜேோணங்ேளில் அமமயப்பபற்றோலும் 
அதிேோரமிக்ே உயர் பதவிேமள வேிக்ேக்கூடிய அற்புத ஜயோேம் உண்டோகும். 
பசவ்வோய், சூரியன், புதன் ஜசர்க்மேப் பபற்றிருந்தோல் சிறந்த 
பபோறியோளரோகும் ஜயோேம், ேம்ப்யூட்டர் துமறேளில் சோதமன பசய்யக்கூடிய திறன் 
உண்டோகும். பசவ்வோய், சுக்ேிரன் ஜசர்க்மே பபற்று ஜேந்திர திரிஜேோணங்ேளில் பலமோே 
அமமயப் பபற்றோல் ேமல, வியோபோரம், பசோந்தத் பதோழில் மூலம் சம்போதிக்கும் 
ஜயோேமும், பசவ்வோய் சுக்ேிரனுடன்,சந்திரன் ஜசர்க்மே பபற்றோல் பவளியூர் 
பவளிநோடுேளில்மூலம் சம்போதிக்ேக்கூடிய வோய்ப்பும், 10 ல்  குரு அமமந்து உடன் 
புதன் ஜசர்க்மேயும் ஏற்படுஜமயோனோல் மற்றவர்ேளுக்கு உபஜதசம் பசய்யும் 
வோய்ப்பு, பள்ளி,ேல்லூரிேளில் பணி புரியும் வோய்ப்பு உண்டோகும். 
அதுஜவ பசவ்வோய், ரோகு, ஜேது ஜபோன்ற போவிேள் ஜசர்க்மே பபற்று சுபர் போர்மவயின்றி 
இருந்தோலும், பசவ்வோய் பலமிழந்திருந்தோலும் சனி போர்மவ 10ம் வடீ்டிற்கு இருந்தோலும் 
வோழ்வில் ஒரு நிமலயோன பதோழில் இல்லோமல் எதிலும் எதிர்நீச்சல் ஜபோட்ஜட முன்ஜனற 
ஜவண்டி இருக்கும். 10ல் ரோகு அமமந்து உடன் சனி இருந்து சுபர் போர்மவயின்றி இருந்தோல் 
சட்டத்திற்குப் புறம்போன பதோழில் பசய்து சம்போதிக்ே ஜவண்டியிருக்கும். 
 

ைீனம்லக்ேினமும் ததோழில் உத்திஜ ோே அமைப்பும் 

மீன லக்னத்தில் பிறந்தவர்ேளுக்கு லக்னோதிபதி குரு பேவோஜன பத்தோம் அதிபதியோேவும் 
இருப்பது சிறப்போகும்.10ம் அதிபதி குரு பேவோன் ஆட்சி உச்சம் பபற்று பலமோே அமமந்து 
விட்டோல் பசல்வம், பசல்வோக்கு, சமுதோயத்தில் பேௌரவமோன பதவியிமன அமடயும் 
ஜயோேம் உண்டோகும். அது மட்டுமின்றி மற்றவர்ேளுக்கு ஆஜலோசமன கூறுவதில் 
வல்லவரோேவும் வழி நடத்துவதில் மேஜதர்ந்தவர்ேளோேவும்இருப்போர்ேள். 
ஜபச்சோல், வோக்ேோல் சம்போதிக்கும் ஜயோேம்,ஆசிரியர் பணி, ேல்வி நிறுவனங்ேளில் 
பணபுரியக்கூடிய வோய்ப்பு, வங்ேிப் பணி ஜபோன்றமவ சிறப்போே அமமயும்.10ல் குரு, புதன் 
ஜசர்க்மே பபற்றோலும் ஜமற்கூறிய பலன்ேஜள உண்டோகும். 
 

10ம் அதிபதி குரு பேவோன் தனக்கு நட்பு ேிரேங்ேளோன சூரியன், பசவ்வோய் ஜசர்க்மே 
பபற்றோலும் 10ல் சூரியன்,பசவ்வோய் திக் பலம் பபற்று அமமந்திருந்தோலும் அதிேோரமிக்ே 
பதவிேமள அமடயும் வோய்ப்பு, அரசு அரசுசோர்ந்த துமறேளில் பணிபுரியக்கூடிய வோய்ப்பு 
உண்டோகும். அதுஜபோல சூரியன், பசவ்வோய் ஜசர்க்மே பபற்று ஜேந்திர திரிஜேோண 
ஸ்தோனங்ேளில் அமமயப் பபற்றோல்பேௌரவமோன பதவிேள் ஜதடி வரும். 
குரு, சனி, பசவ்வோய் ஜசர்க்மே பபற்றிருந்தோலும் குரு, சனி, பசவ்வோய் ஜசர்க்மே 
பபற்றிருந்தோலும் குரு, சனி, சந்திரன் ஜசர்க்மே பபற்றிருந்தோலும் பிறந்த ஊமர, விட 
பவளியூர்,பவளிநோடுேள் மூலம் அனுகூலங்ேள், பயணங்ேள் மூலம் சம்போதிக்ேக்கூடிய 
ஜயோேம் உண்டோகும். 
 

குரு, சந்திரன், ஜேது ஜசர்க்மே பபற்று 10 ல் இருந்தோலும் திரிஜேோண ஸ்தோனங்ேளில் 
இருந்தோலும் சமூே நலப் பணிேளில் ஈடுபோடு, மற்றவர்ேளுக்கு உதவி பசய்யக்கூடிய 
பணிேள் பசய்யும் அமமப்பு, ஆன்மீே, பதய்வேீ ேோரியங்ேளில் ஈடுபட்டு பணிபுரியும் வோய்ப்பு 
உண்டோகும். 
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மக்ேள் பதோடர்புக்கு ேோரேனோன சனி பேவோன் 10ல் அமமயப் பபற்று குரு, சூரியனும் பலம் 
பபற்றோல் மக்ேளோல் ஜதர்ந்பதடுக்ேப்படக்கூடிய அளவிற்கு உயர்ந்தபதவிேமள அமடய 
முடியும். இது மட்டுமின்றி பசோந்த பதோழில் பசய்யக் 
கூடிய  வோய்ப்பு, இரும்பு, விவசோயம்,எண்பணய், பதோடர்புமடய பதோழில், பல 
ஜவமலயோட்ேமளமவத்து ஜவமல வோங்ேக்கூடிய வோய்ப்பு உண்டோகும். 
 

சூரியன் 10ல் அமமந்தோல் அரசு சோர்ந்த துமறேளிலும்,பசவ்வோய் 10 ல் அமமந்தோல் 
நிர்வோேத் பதோடர்புமடயத் துமறேளிலும் மற்றும் 
பூமி, மமன, ரியல் எஸ்ஜடட்,ஜபோன்றவற்றிலும் சம்போதிக்கும் வோய்ப்பு உண்டோகும். 
சுக்ேிரன் 10ல் அமமந்தோல் குருவுக்கு சுக்ஙேிரன் பமே ேிரேம் என்றோலும் 
ஆமட, ஆபரணம், ேமல, இமச துமறேளிலும், பபண்ேள் உபஜயோேிக்ேக்வடிய 
பபோருட்ேள்,டிரோவல்ஸ் ஜபோன்றவற்றின் மூலமோேவும் சம்போதிக்கும் வோய்ப்பு 
அமமயும்.  ரோகு 10ல் இருந்தோல் மருந்து, பேமிக்ேல் பதோடர்புமடயவற்றிலும்  10 ல் 
சந்திரனுடன் ரோகு அல்லது ஜேது ஜசர்க்மேப் பபற்றிருந்தோல் மருத்துவத் துமறயிலும் 
முன்ன«ற்றம் பேோடுக்கும். 10 ல் புதன் அமமந்தோல் ேணக்கு,ேம்ப்யூட்டர் 
பதோடர்புமடய துமறேளிலும் சம்போதிக்கும் ஜயோேம் உண்டோகும். 
 

10 ல் புதன் அமமந்தோல் புதன் 7ம் அதிபதி என்பதோல் பநருங்ேியவர்ேளுடன் கூட்டு ஜசர்ந்து 
பதோழில் பசய்வது அல்லது உத்திஜயோேம் பசய்வது நல்லது. குறிப்போே மீன லக்னம் உபய 
லக்னம் என்பதோல் கூட்டுத் பதோழில் பசய்வமதத் தவிர்ப்பது நல்லது. அப்படிஜய பசய்ய 
ஜவண்டியிருந்தோலும் ஜமஜல கூறியது ஜபோல மமனவி மற்றும் மிே பநருங்ேியவர்ேளுடன் 
கூட்டு ஜசர்ந்து பதோழில் பசய்வது உத்தமம். அதுஜவ, குரு பேவோன் பமே நீசம் பபற்று போவ 
ேிரே ஜசர்க்மேயுடன் பலமிழந்திருந்தோலும்,அஸ்தங்ேம் பபற்றிருந்தோலும், 

6,8,12 ல் மமறந்திருந்தோலும் நிமலயோன வருமோனம் இல்லோமல் ேஷ்ட  வீனம் 
பசய்யஜவண்டியிருக்கும். அதிலும் குறிப்போே 10ம் வடீ்மடஜயோ10ம் அதிபதி 
குருமவஜயோ சனி போர்மவ பசய்தோல் தகுதிக்கு குமறவோன ஜவமல ேிமடக்ேப் பபற்று 
வோழ்க்மேயில் பல சிரமங்ேமள எதிர்பேோள்ள ஜநரிடும். 
 

ேிரேங்ேளோல் அமையும் ததோழில்  

 

 10ல் ஜேது தனித்து இருந்தோல் நல்ல ஜவமல ேிமடப்பது ேடினம் 

ஜசோம்பலோே இருப்பர்.எதிலும் அக்ேமர இருக்ேோது எதிலும் ேவமல இருக்ேோது  

10ல் ரோகு ஜேது இருந்து 6,8,12 க்குமடயவர் ஜசர்ந்திருந்தோல்  ோதேம் சரியோன 
உத்திஜயோேமிருக்ேோது. 
10ல் சூரியன் குரு நல்ல உத்திஜயோேத்மத தரும் 

 

ஒருவரது  வீனஸ்தோனமோேிய 10 மிடத்தில் சூரியன் சம்பந்தப்பட்டோல் அரசு உத்ஜயோேம் 
அரசியல் வருமோனம் ஏற்படும்.நமேத் பதோழில், ஜதோல் உற்பத்தி, ஜதோல் பதனிடுவது, 

ஜதோல் பபோருள் உற்பத்தி, விற்பமன, மவத்தியம், எபலக்ட்ரிேல் பபோருள்ேள் உற்பத்தி 
மற்றும் விற்பமன, மின்துமறயில் பணிபுரிதல் அல்லது மின்துமற சோர்ந்த பணிேமள 
ேோண்ட்ரோக்ட் எடுப்பது ஜபோன்ற வழிேளில் வருமோனம் வரும் 

 

பத்தோமிடத்தில் சந்திரன் சம்பந்தப்பட்டோல் நீர் வசதியுடன் கூடிய விவசோயம் மற்றும் 
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விவசோயம் சோர்ந்த துமறேளில் ஈடுபடுதல் மூலமும், குளிர்போனங்ேள் தயோரிப்பு, 

ஐஸ்க்ரீம், மினரல் வோடர் உற்பத்தி மற்றும் விற்பமன, எ.சி. பமஷின் தயோரிப்பு, 

விற்பமன, பமக்ேோனிக், எந்த  

பபோருமளயும் விற்கும் டீலர்ஷிப் , ேப்பல் ேட்டுவது, ேப்பல் ேட்டும் துமற சோர்ந்த 
பணிேள், மோலுமியோேி ேப்பமல இயக்குவது முதலியன. 
 

சுக்ேிரன் 2ல் இருந்தோல் ேவிஞன், எழுத்தோளர் இவர்ேளது ஜபச்சு பரோம்ப இனிமமயோ 
இருக்கும். ஆனோல் இத்துடன் சனி,பசவ்வோய் சம்பந்தபடோது  

இருக்ே ஜவண்டும் 

 

சுக்ேிரன்,4 ல் இருந்தோல் இமசத்துமறயில் ஈடுபடுவர்.  
சனி,11 ல் இருப்பது- சிற்பம்,சித்திரம் ஜபோன்ற பதோழில் சினிமோவில் ஆர்ட் மடரக்டர் 

 

சனி,சுக்ேிரன் 10 ல இருப்பது ேமலத்துமற 

புதன்,சுக்ேிரன் 10 ல் சினிமோ, அழகு சோதனம்,ஆடம்பர பபோருள் விறபமன 

 

சந்திரன்,குரு 7ல் இருப்பது ஆன்மீேம்,போட்டு எழுதுவது,ேவிஞன் 

சந்திரனுக்கு 10ல் புதன் இருப்பது ஒரு பதோழில் திறமமயோே பசய்து சம்போதிப்போர். 
 

2 ஆம் அதிபதி பலம் பபற்று ஜேந்திர,ஜேோணம் பபற்று குருவின் சம்பந்தம் பபற்றோல் 
மக்ேமள ேவரும் நல்ல ஜபச்சோற்றல் இருக்கும் 

புதன் இருந்தோ வக்ேீல் மோதிரி ஜபசுவோர். குரு இருந்தோ அருமமயோ புத்திமதி பசோல்வோர். 
சனி இருந்தோ ேண்டபடி ஜபசுவோர். பசவ்வோய் இருந்தோ மத்தவங்ேமள அதிேோரம் 
பண்ணும் ஜபச்சு இருக்கும் 

சந்திரன் 10 ல் இருந்தோ நல்ல மருத்துவர். நீர் வசதியுடனோன விவசோயம்... 
 

சுக்ேிரன்,குரு,பசவ்வோய் இவர்ேளில் ஒருவர் 2 ஆம் போவேத்தில் இருந்தோல் சுக்ேிரன் 
தனுசு,மீனம்,ரிசபம்,துலோத்தில் 2,11,10 ஆம் போவேத்தில் இருந்தோல் ஃமபனோன்ஸ் 
பசய்யலோம் 

 

ரியல் எஸ்ஜடட் பசய்ய பலம் பபற்ற பசவ்வோய் .2,11 ல் நில ரோசியில் இருக்ே 
ஜவண்டும்.. 
 

வழக்ேறிஞர்: குரு,புதன் இமணந்து 2,10,11 ல் இருக்ே 

 

எழுத்தோளர்: புதன் அல்லது குருவிற்கு 1,5,9 அதிபதிேள் சம்பந்தமமடந்திருக்ே 

 

இஞ்சினியர்:பசவ்வோய் 10 ல் சம்பந்தப்பட 

 

சிறந்த ஜமஜன ர்: 8,10 ஆம் அதிபதிேள் சம்பந்தம்மமடந்திருந்தோல் 

 

ரியல் எஸ்ஜடட் வியோபோரத்தில் நல்ல லோபம் ேிமடக்ே பசவ்வோய் பலமோே இருக்ே 
ஜவண்டும் அத்துடன் 4மிடமும் 10 மிடமும் பசவ்வோயுடன் பபோருந்தி வர ஜவண்டும் 
அப்படி யிருந்தோல் ரியல் எஸ்ஜடட் வியோபோரத்தில் நல்ல லோபம் சம்போதிக்ே முடியும். 
 ோதேத்தில் குமறபோடு இருக்ேமோனோல் 
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பவளம் (பசவ்வோய்),ஜேோஜமதேம் (ரோகு) அணியலோம். ரோகுமவ ஜபோல பேோடுப்பவனும் 
இல்மல. ஜேதுமவப்ஜபோல் பேடுப்பவனும் இல்மல. தந்திரம், முரட்டுத்தனம், குறுக்குவழி 
அமனத்து சட்ட ஓட்மடேளும் அறிந்தவர் ரோகு பேவோன். பல மிேப்பபரிய அரசியல் 
ஊழல்ேளுக்கு ேோரணமோே இருப்பதும் 

இந்த ரோகுஜவ ேோரணம். 
 

6மிடம் ஜநோய் 

8மிடம் அவமோனம் 

12 மிடம் துக்ேம் துயரம் 

ஒருவருக்கு லக்னோபதி 6,8,12ல் இருந்தோல் அவர் பசோகுசோே உட்ேோர்ந்து ஜவமல போர்க்ே 
முடியோது 

 

தவளிநோடு ஜ ோேம் யோருக்கு அமமயும்? 

 

1. குரு, சனி, சந்திரன், சுக்ேிரன் ஆேிஜயோர் பேடோமல் வலுவோே இருக்ே ஜவண்டும். 
 

2. வோயு ேிரேங்ேளோன குருவும், சனியும்,  

நீர்ேிரேங்ேளோன சந்திரன், சுக்ேிரன் ஆேிஜயோர் பேடோமல்  

நீர் ரோசிேளோன ேடேம், விருச்சிேம், மீனம் ஆேியவற்றில் அமமந்தோல் பவளிநோட்டு 
ஜயோேம் அமமயும். 
 

3. 9, 12க்குமடயவர்ேள்  ோதேத்தில் நல்ல விதமோே சம்பந்தப்பட்டோல் பவளிநோட்டு 
ஜயோேம் அமமயும். 
 

4. ரோகு - ஜேதுக்ேள் 3,6,11 ஆமிடங்ேள் மற்றும் 5,7,9 ஆம் இடங்ேளில் இருந்தோல் 

பவளிநோட்டு ஜயோேம் அமமயும் 

 
 

சனி நிற்றல் நடத்தல் உடல் உமழப்பு விவசோயம் உணவு பயிர்ேள் ஜஹோட்டல் 
பமடிக்ேல் ஜரப் முதலியன. 
 

   அவமோனம் தந்து பவகுமோனம் தரும் பதோழில் 

குரு அமர்தல் நீதியோே நடத்தல் 

சூரியன் பவயில் படுதல் அரசு உத்திஜயோேம் 

சுக்ரன் ேமலயம்சம் பேோண்ட பதோழிலில் ஈடுபடுதல் ஆடம்பர பதோழிலில் ஈடுபடல். 
 

  வுளி பதோழில், சோப்பட்ஜவர் பதோழில் 

புதன் அறிவுசோர்ந்த புத்திகூர்மம பதோழிலில் ஈடுபடுதல் 

ரோகு\ஜேது அதுசோர்ந்து இருக்கும் ேிரேத்மத பபோருத்தது 

சந்திரன் நீர் மனசு சோர்ந்த பதோழில் 

 

பசவ்வோய் ரோனுவம் ஜபோலீஸ் வரீம் சோர்ந்த பதோழில் 

 

 
********************************************************************************************************
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ஓம் நமசிவோய ; குரு தட்சணோமூர்த்தியோய நமே 

 

 

ஏழரைச் சனி 
 

 
இந்த ஏழமரச் சனி என்னதோன் சசய்யும் என்பமத போர்க்ேலோம்... 
 

மற்ற ேிரேங்ேமளயும்விட சனி ேிரேம் பலமோன- சக்தி சபற்ற ேிரேம் மட்டுமல்ல; ஒரு 
ரோசியில் அதிே ேோலம்- இரண்டமர வருடம் தங்ேிப் பலன் சசய்யும் ேிரேம். அதனோல் 
அவருக்கு மந்தன் என்றும் முடவன் என்றும் பல சபயர்ேள் உண்டு. ஒரு ரோசியில் 
இரண்டமர வருடம் என்ற விேிதத்தில் 12 ரோசி ேமளயும் ஒருமுமற சுற்றி 
வருவதற்கு 30வருடங்ேள் ஆகும். அந்த முப்பது ஆண்டுேளில் சபோதுவோே மனித 
வோழ்க்மேயிலும் நோட்டிலும் சதோழில்துமற என எல்லோவற்றிலும் ஏதோவது ஒரு மோற்றம் 
ஏற்படுவது இயல்பு. அதனோல்தோன் முப்பது வருடத்துக்குஜமல் ஜசர்ந்தோற்ஜபோல் 
ஜயோேத்திஜல திமளத்தவர்ேளும் இல்மல; ேஷ்டத்திஜலஜய இமளத்தவர்ேளும் இல்மல 
என்போர்ேள். 
 

அவரவர் ரோசிக்கு (சந்திரன் நிற்கும் இடம் ரோசி எனப்படும். அதற்கு) 12-ஆம் இடத்தில் சனி 
வரும்ஜபோது ஏழமரச் சனி ஆரம்பம். அது முதல் ேட்டச் சனி. அங்கு இரண்டமர வருடம் 
இருக்கும் சனி விையச் சனிஎனப்படும். அடுத்து ச ன்ம ரோசிக்கு மோறும் சனி (2-ஆம் ேட்டம்) 
ச ன்ம ரோசியில் இரண்டமர வருடம் இருக்கும். அது ஜ ன்மச் சனிஎனப்படும். 
 

 அமதவிட்டு விலேி ச ன்ம ரோசிக்கு 2-ஆமிடத்தில்  சனி வரும்ஜபோது (மூன்றோம் ேட்டச் 
சனி) இரண்டமர வருடம் போதச் சனி, குடும்பச் சனி,வோக்குச் சனி எனப்படும். இப்படி 
மூன்று ேட்ட மோே வரும் சனியின் சமோத்த ேோலம்தோன் ஏழமரச் சனியின் ேோலம் 
எனப்படும்.  ோதேரீதியோே ஒருவருக்கு வரக்கூடிய சனி தமச என்பது 
ஜவறு;ஜேோட்சோரரீதியோே வரும் ஏழமரச் சனி என்பது ஜவறு. 
 

சிறு வயதில் வரும் முதல் சுற்மற (7.5 ஆண்டு)  மங்கு சனி என்றும்,வோலிப மற்றும் 
மத்திம வயதின்ஜபோது வரும் இரண்டோம் சுற்மற (7.5ஆண்டு)  சபோங்கு சனி 
என்றும், சேோஞ்சம் வயதோன ேோலத்தில் வரும் மூன்றோம் சுற்மற (7.5 ஆண்டு) அந்திம சனி 
என்றும் அமழப்பர். 
 

பிறந்ததிலிருந்து முப்பது வயதுக்குள் ஏற்படும் ஏழமரச்சனியின் தோக்ேத்மத மிேத் 
சதளிவோேக் ேோணலோம். சனியின் முழுத் திறனும் சதரியும். முதல் சுற்று முடக்ேி 
முயற்சிமய தூண்டும். ‘படிப்பில் ேவனம் சசலுத்தவில்மல, ேோதல், ேவன 
சிதறல், உறவினர்ேள் மரணம், ஜவமலயில்லோ திண்டோட்டம்’ என்பதுஜபோல பலவிதத்தில் 
போதிப்புேள் இருக்கும். குழந்மதப் பருவம் முதல் டீன் ஏஜ் வமரயிலோன இந்த சுற்றில் 
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சபற்ஜறோருக்குள் ேருத்து ஜமோதல், பிரிவு, சந்ஜதேத்தோல் சண்மட என்று பிரச்மனேள் வந்து 
நீங்கும்.  
பன்னிசரண்டு வயதிற்கு ஜமல் சனிப்பிடித்தோல் குழந்மதயின் ேவனம் சிதறும். சரியோன 
ேவனத்மதப் படிப்பில் சசலுத்தோது. Drop out from Schoolஜேசோேிவிடும். பத்து, ப்ளஸ் டூ 
வகுப்பில் சபயிலோகும் குழந்மதேளில் சபரும்போஜலோனருக்கு ஏழமரச் சனி நடந்து 
சேோண்டிருக்கும்.. சிலருக்கு படிப்பு, மற்றும் வித்மதக்குரிய ேிரேமோன புதன்  ோதேத்தில் 
பலவனீமோே இருந்து அதனோல் அவர்ேள் ஜதோல்வியுற ஜநரலோம். அமவ விதிவிலக்கு. 
 

ேணவன் - மமனவிக்குள் ஜநரடியோே எந்தப் பிரச்மனயும் இருக்ேோது. மூன்றோவது நபர் 
தமலயடீ்டோல்தோன் பிரச்மன உருவோகும். குடும்பத்திற்கு வழக்ேமில்லோத உணவு 
வமேேமள குழந்மதேள் எடுத்துக் சேோள்வோர்ேள். மந்தம், மறதி, தூக்ேம் என்று 
இருப்போர்ேள். ஏழமர சனியில் சபறும் 
அனுபவங்ேளும், அவமோனங்ேளும்,ேோயங்ேளும், வடுக்ேளும் வோழ்க்மே முழுதும் 
மறக்ேோதபடி இருக்கும்.‘‘சரண்டு மோர்க் அதிேமோ எடுத்திருந்தோ தமலசயழுத்ஜத 
மோறியிருக்கும். இன்னும் சேோஞ்சம் சபோறுப்போ படிச்சுருக்ேலோஜம’’ என்று ரிசல்ட் 
வந்தபிறகு புலம்ப மவப்போர். இப்படி வருத்தப்பட மவத்ஜத வோழ்க்மேமய வளர்ப்போர், சனி 
தர்மஜதவன். அதர்மத்தில் திருப்பி விட்டு ஜசோதிப்போர். வமலயில் மோட்டோது சவளிஜயற 
ஜவண்டும்.  
2வது சுற்று சனிமய சபோங்கு சனி என்று சசோல்வோர்ேள். அவருமடய ஜவமலஜய 
இதுதோன். அடிப்பமடத் ஜதமவேமளப் பூர்த்தி சசய்வதுதோன் இவர் ஜவமல. 
திருமணம், குழந்மத போக்ேியம், வடீு,மமன, வோேன வசதிேள் என எல்லோவற்மறயும் 2வது 
சனியோே சபோங்கு சனி சேோடுப்போர். அதனோல் மதரியமோே வோங்ேலோம்.  
முப்பது வயதுக்கு ஜமல் யோருக்கு ஏழமரச் சனி நடந்தோலும் அதற்கு சபோங்கு சனி என்று 
சபயர். பறித்தல், போதுேோத்தல், பலமடங்ேோே சபருக்ேித் தருதல். இதுதோன் இரண்டோவது 
சுற்றின் ேோன்சசப்ட். உள்ளுக்குள் ேிடந்த திறமமேமள பூவோனம் ஜபோல சபோங்ே மவக்கும். 
சசல்வத்மத அள்ளிக் சேோடுக்கும். ஆனோல், சேோஞ்சம் சேடுக்கும். அதனோல், சேோடுத்துக் 
சேடுப்பவர்; சேடுத்து சேோடுக்ேிறவர் என்ற சபயர் சனிக்கு உண்டு. , இந்த இரண்டோவது 
சுற்றின்ஜபோது சிலர்,மிதமிஞ்சிய சசல்வ வளத்தோல் பிரச்மனேமள 
உருவோக்குவோர்ேள்.‘‘நோன் யோர் சதரியுமோ?’’ என்று சசல்வோக்மே நிரூபிக்ேத் துணிவோர்ேள். 
தோன்தோன் சபரிய ஆள் என்று தன்னடக்ேமற்ற மஜனோநிமலயில் திரிவோர்ேள். அப்படி 
மோறிய அடுத்த நிமிடஜம, ஆட்டம் ேோண மவக்கும் முயற்சியில் இறங்குவோர் சனி. பமழய 
நிமலக்ஜே சேோண்டு சசல்லத் திட்டமிடுவோர். ஆேஜவ, ேவனமோே இருங்ேள். 
ஜபச்சிஜலோ, சசயலிஜலோ ேர்வக் சேோம்பு முமளத்தோல் சேோடுத்தமதப் பிடுங்ே தயங்ே 
மோட்டோர். சனி பேவோன் வந்தோல்தோன் நம் அறிவுக்கும், சக்திக்கும் அப்போற்பட்ட பல 
விஷயங்ேள் இருக்ேின்றன என்பமத உணர்ஜவோம். ‘‘நம்ம மேயில எதுவும் 
இல்மல’’ என்ேிற சரணோேதி தத்துவமும் புரியும். ஏழமரச் சனியின்ஜபோது முடிந்தவமர 
ஜேோர்ட், ஜேஸ் என்று ஜபோேக் கூடோது. பத்து லட்ச ரூபோய் சபோருளுக்ேோே 
ேோக்ேிக்கும், ேறுப்புக்கும் இருபது லட்ச ரூபோய் சசலவு சசய்வரீ்ேள்.  வசதி வரும்ஜபோது 
எமதயும் தமலயில் ஏற்றிக் சேோள்ளோமல் இருங்ேள். கூழ் ேிமடத்தோலும் குடியுங்ேள். 
இந்த இரண்டோவது சுற்றில்தோன் வியோபோரம் விருத்தியோகும். அதனோல் மதரியமோே 
சதோழில் சதோடங்ேலோம்.‘‘சரண்டோவது ரவுண்டுல சரட்டிப்பு வருமோனம்’’ என்சறோரு 
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வோக்ேியம் உள்ளது. ஆனோல் போமத மோறினோல், அதலபோதோளம்தோன்.  இன்சனோரு 
விஷயம்... நம்பிக்மே துஜரோேம் சசய்தவர்ேமள போர்த்து துடிக்ேோதீர்ேள். சடன்ஷன் 
ஆேோதீர்ேள். ஆஜரோக்ேியம் போதிக்கும். ஏழமர சனியில் யோர் உங்ேள் ேோமச 
சோப்பிட்டோலும், அது ஏற்ேனஜவ நீங்ேள்பட்ட ேடன் என்று நிமனத்துக் சேோள்ளுங்ேள். அது 
பூர்வச ன்மத் சதோடர்பு என்பதோேஜவ எடுத்துக் சேோள்ளுங்ேள். 
 

 சனி பேவோனுக்கு சூரிய சந்திரர்ேள் என்றோஜல ஆேோது. ஏழமரச் சனி நடப்பில் இருக்கும் 
ஜபோது சூரிய திமசஜயோ, சந்திர திமசஜயோ நடக்குமோனோல் சனியின் ேடுமம இன்னும் 
அதிேமோே இருக்கும். ேவனமுடன் இருக்ே ஜவண்டும். 
ரோகு தமச நடக்கும் ஜபோதும் ஏழமரச் சனி நமடசபற்றோல் சற்று ஜமோசமோன பலன்ேஜள 
நமடசபறுேின்றன. துலோம் சனிக்கு உச்ச ரோசியோகும். அதனோல் போதிப்பு அதிேம் 
தரமோட்டோர் என்றோலும் ச ன்மத்தில் பமே வடீ்டிஜலோ... ஜேோளோறோன இடத்திஜலோ 
இருந்தோல் தன்மன மறந்து ஒரு பிடிபிடித்து விடுவோர். ஒருவருமடய   ோதேத்தில் சனி 
உச்சம் சபற்றுறிருந்தோல்  71/2 சனி 
போதிப்பு குமறயும். ஒருவரது   ோதேத்தில் சனி மேரம் அல்லது கும்பத்தில் ஆட்சி 
சபற்றோலும், 71/2 சனி சேடுதல் சசய்யோது .  னன ேோலத்தில்  ன்ம லக்னத்திற்கு  3,6,10,11-
ல் சனி அமர்ந்தோலும்  71/2 சனி சேடுதல்  குமறயும். மேரம் அல்லது கும்ப  லக்னத்தில் 
பிறந்த ஒருவருக்கு சனியும் லக்னத்தில் இருந்தோல் 71/2 சனியும் சேடுதல் குமறயும் , தவிர 
அவருக்கு சுேமோன வோழ்வு ேிட்டும் . சனி உச்சம் சபற்று துலோ  ரோசியில் இருந்தோல் 
அது    ஜேந்திரம்  அல்லது திரிஜேோணம்  என்று இருந்தோல் அவருக்கு சேடுதல் குமறயும் 

 

அவருரடய ஜதோல்ரைேளில் இருந்து தப்பிக்ே 

 

அந்த மூன்று ரோசிேளிலும் அஷ்டவர்க்ேப் பரல்ேள் 30ற்குஜமல் இருந்தோல், 
அவருமடய சதோல்மலேள் தடுக்ேப்சபற்றுவிடும். அந்த மூன்று ரோசிேள் என்றில்மல. 
அவற்றில் ஒன்றில் 30 பரல்ேள் இருந்தோல் கூட அந்தப் பகுதிக்கு உரிய இரண்டமர 
வருடங்ேள்  ோதேன் நிம்மதியோே இருக்ேலோம். 
 

 திருநள்ளோறு தலத்திலும், திருவோரூர் - திருத்துமறப்பூண்டி போமதயிலுள்ள 
திருக்சேோள்ளிக்ேோடு தலத்திலும் ஜபரருள் புரிேிறோர். இந்த தலங்ேளுக்கு சசன்று 
வோருங்ேள். பிரச்மனேசளல்லோம் எப்படித் தீர்ேிறது என்று போருங்ேள். 
 
 

சனிக்ேிழமமேளில் ஆஞ்சஜநயருக்கு சநய் தீபம் ஏற்றி சதோல்மலேளில் இருந்து 
விடுவிக்கும்படி மனமுருே ஜவண்டி வழிபடலோம்.   
 

 சனி பேவோமன திருப்தி படுத்த மோற்றுத் திறனோளிேள், (குறிப்போே போர்மவ 
இழந்தவர்ேள், நடக்ே இயலோதவர்ேள்) வயதோனவர்,ஆதரவற்றவர்ேளுக்கு உதவலோம். 
 

சனி வைைோறு 

 
 

நவேிரேங்ேளில் முதன்மமயோன ஆதிேிரேம் சூரியன். துவஷ்டோவின் மேள் சஞ்ஞிமே 
என்பவள் (உஷோ என்றும் ஒரு சபயர்) சூரியமன விரும்பித் திருமணம் சசய்துசேோண்டோள். 
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மவவஸ்வதமநு, யமன் (மேன்ேள்); யமுமன (மேள்) என்ற மூன்று பிள்மளேமளப் 
சபற்றோள். இருந்தும் சூரியனுமடய சவப்பத்மதத் தோங்ே முடியோமல் தவித்தோள். அதனோல் 
சூரியனுக்குத் சதரியோமல் தன்னுமடய நிழமலஜய தன் மோதிரி சபண்ணோக்ேி சூரியனுடன் 
குடும்பம் நடத்தும்படி கூறி விட்டுத் தன் தேப்பனோர் வடீ்டுக்குப் ஜபோய்விட்டோள். அப்படி 
உருவோக்ேப்பட்டவஜள சோயோஜதவி. பிரத்யுஷோ என்றும் இன்சனோரு சபயர். சஞ்ஞிமேயின் 
ஜவண்டுஜேோளின்படிதோன் ஜவறு ஒருத்தி என்ற ரேசியத்மத சவளியிடோமல் சூரியனுடன் 
அவன் முதல் மமனவி ஜபோலஜவ வோழ்ந்தோள் சோயோஜதவி அவளும் மூன்று 
பிள்மளேமளப் சபற்றோள். சோவர்ணமீனு என்ற ஆண் மேனும், அடுத்து சனி பேவோ னும் 
பிறகு பத்திமர என்ற சபண் மேளும் பிறந்தனர். சோயோஜதவிக்கு குழந்மதேள் பிறந்ததும் 
சஞ்ஞிமேயின் குழந்மதேமள சக்ேளத்திப் பிள்மளேளோேக் ேருதி சேோடுமமப்படுத்த 
ஆரம்பித்தோள். இமத அறிந்த சூரியனின் மூத்த தோரத்து இமளய குமோரன் யமன் (தர்ம 
ரோ ன்) சோயோஜதவிமய மிரட்டி அடிக்ேப் ஜபோனோன். சனி தன் தோய்க்குப் பரிந்து சேோண்டு 
சஞ்ஞிமேமய "ஓடிப்ஜபோனவள்' என்று உதோசீனமோேப் ஜபசஜவ, யமன் ஜேோபங்சேோண்டு 
தன்னுமடய தண்டத்தோல் சனியின் முழங்ேோலில் அடித்தோன். அதனோல் சனி பேவோனின் 
வலதுேோல் ஊனமோனது 
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ஓம் நமசிவோய ; குரு தட்சணோமூர்த்தியோய நமே 

 

நவேிரேங்ேள்- சனிபேவோன் 

 

சனி ேிரேம் சூரியனுக்கு சுமோர் 88,66,000 மமல்ேள் அப்போல் இருந்து 
சூரியமன சுற்றி வருேிறது. ஒரு தடமவ சுரியமன சுற்றி வர 29 

வருடேோலம் ஆேிறது. சனி ஆயுள்ேோரேன் என அமைக்ேப்படுேிறோர். 
அளவற்ற துன்பங்ேளுக்கு இவமர ேோரணம் ஆேிறோர். சனி பேவோன் நிமறய 
துன்பங்ேள் கேோடுத்தோலும் இவர் சிறந்த நீதிமோன் ஆவோர். அளவற்ற 
துன்பத்மத அளிப்பது ஜபோலஜவ அளவற்ற நன்மமயும் கசய்வோர். சனி 
கேோடுத்த கசல்வத்மத அவரோஜல கூட பிடுங்ே முடியோது அந்த அளவுக்கு 
நன்மமமய தருவோர். சனிபேவோனுக்கு 3,7,10 என்ற போர்மவ உண்டு. இரவில் 
வலிமம,எருமம,யோமன,அடிமம 
வோழ்வு,எண்கணய்,வணீ்ேலேம்,ேள்ளத்தனம்,ேருநிறமுள்ள 
தோனியம்,இரும்பு,ேல்,மண்,சுடுேோடு, மதுகுடித்தல்,ேஷ்டேோலம்,சிமறவோழ்வு 
ஆேியவற்றுக்கு ேோரணம் ஆேிறோர். சனிபேவோன் மேர ரோசிக்கும், கும்ப 
ரோசிக்கும் அதிபதி. அனுஷம், பூசம், உத்திரட்டோதி  நட்சந்திரங்ேளுக்கு 
நோயோேன். துலோம், சனிபேவோனுக்கு உச்ச வடீு. ஜமஷம் நீசம், நீசம்  கபற்ற 
சனிபேவோன் நன்மம தரமோட்டோர். உச்சம் கபற்ற சனிபேவோன் நன்மமேமள 
வோரி  வைங்குவோர். சனிபேவோன் போர்மவ கேோடியது. சனிபேவோனுக்கு 
சுபேிரேங்ேள் போர்மவ நன்மம கசய்யும்  இடமோன 3,6,10,15,9 அேிய 
இடங்ேளில் இருந்தோல் அதிர்ஷ்ட வோய்ப்புேளுக்கு பஞ்சமில்மல. நீண்ட 
ேோல வோழ்வுக்கும், மரணத்திற்க்கும் ேோரேன் சனிபேவோன். வோேனம் 
ேோேம்.  ேலி,ேோரி,முடவன் என்ற பல கபயர்ேள் உண்டு. ஓருவர்  ோதேத்தில் 
சனி நீசம் கபற்று வக்ேிரம் கபறோமல் பலம் இைந்த நிமலயில்  இருந்தோல் 
வோத ஜநோமய ஏற்படுத்தும். சனிபேவோன் பலம் கபற்ற  ோதேர் சர்வ 
சக்திேமளயும்  கபறவோய்ப்பு உண்டு.  ோதேத்தில் நல்ல நிமலயில் சனி 
இருந்தோல், அந்த  ோதேர் ஓரு நோட்டுக்ஜே தமலவரோேவும்  வோய்ப்பு உண்டு. 
வறுமம, ஜநோய், ேலேம், அவமரியோமத, இரும்பு, எண்மன, 

ேருமமநிறம்,  கபரிய இயந்திர கதோைிற்சோமல, கதோைிலோளர் வர்க்ேம் 
இமவேளுக்கு ேோரேன். சனிபேவோன் பலம்  கபற்று அமமந்தோல்  ோதேருக்கு 
அவர் சம்மந்தபட்ட இனங்ேளில் கபோன்மனயும், கபோருமளயும்  வோரி 
வைங்குவோர்.  
                                                    சூரியனுக்கும் சோயோஜதவிக்கும் பிறந்த சூரிய 
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குமரஜன சனி. யமனின் தமயன் இவன். நீண்ட ஆயுளுக்கும், மரணத்திற்கும் 
அதிபதி சனிஜய. சனி  ோதேத்தில் அசுபனோே இருந்தோல் ஒருவன் 
எல்லோவித துன்பங்ேமளயும் அனுபவிக்ே ஜநரிடும். சனி நல்ல பலம் 
கபற்றிருந்தோல் சர்வ நலன்ேமளயும் அமடய வோய்ப்பு உண்டு. ஏைமர 
நோட்டு சனி என்றமைக்ேப்படும் எைமர ஆண்டுேளில் இவமனத் துதித்து 
வைிபட்டோல் நலம் கபறலோம். எண்கணய், ேறுப்பு தோனியங்ேளுக்கு சனிஜய 
அதிபதி. ேருமம இவனுக்கு உேந்த நிறம். இயந்திரம் சம்பந்தபட்ட 
அமனத்திற்கும் ஆதிபத்யம் சனிக்ஜே உண்டு. உடலில் நரம்பு இவன். தோமச 
குணத்ஜதோன். ஒற்மறக் ேோல் சற்று குட்மடயோே இருப்பதோல் மந்த 
நமடமய உமடயவன். ஆேஜவ மந்தன் என்றும் அமைக்ேப்படுவோன். 
ஜமற்குத்திமச சனிக்கு உரியது. திருநள்ளோறு சனிக்கு உரிய தலம். சனிக்கு 
அதி ஜதவமத யமன். பிரத்யதி ஜதவமத பிர ோபதி. நீலம் இவருக்கு உேந்த 
ரத்தினம். ேோேஜம சனியின் வோேனம். சனி பேவோன் பமடக்ேலன்ேள் 
ஏதுமின்றி பரமோனந்த கசோரூபமோே விளங்குேிறோர். சனித்கதோல்மலயோல் 
வோடும் எவரும் திருநள்ளோமற அமடந்து நளதீர்த்தத்தில் மூழ்ேி சனி 
பேவோனின், போதம் பணியலோம். சனஸீ்வர பேவோனுக்கு ேருங்குவமள 
மோமல அணிவித்து நல்கலண்மண தீபம் ஏற்றி வந்தோல் வறுமமேள், 

துன்பங்ேள் நீங்ேி கதோைில் சிறப்புரும் 

திருநள்ளோறு  

இமறவர் திருப்கபயர்      : தர்ப்போரண்ஜயஸ்வரர், திருநள்ளோற்றசீர்  

இமறவியோர் திருப்கபயர்   : ஜபோேமோர்த்த பூண்முமலயோள், பிரோணோம்பிமே  

தல மரம்         : தர்ப்மப 

தீர்த்தம்                       : நளதீர்த்தம், சிவேங்மே  

வைிபட்ஜடோர்              : திருமோல், பிரமன், இந்திரன், அேத்தியர், 

புலஸ்தியர்,  அர்ச்சுனர், நளச் சக்ேரவர்த்தி, திக்குப் போலேர்ேள்,  வசுக்ேள், 

ஜபோ ன், முசுகுந்தச் சக்ேரவர்த்தி  
ஜதவோரப் போடல்ேள் :  
1. சம்பந்தர் -  
1. போடே கமல்லடிப் போமவ,   

2. ஜபோேமோர்த்த பூண்முமலயோள்,   

3. ஏடுமலி கேோன்மறயர, 

 4. தளிரிள வளகரோளி. 
2. அப்பர்   - 

1. உள்ளோறோதஜதோர் புண்டரிேத் திரள்,  
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2. ஆதிேண்ணோன் முேத்திகலோன்று. 
3. சுந்தரர்  -          கசம்கபோன் ஜமனிகவண் ணறீணி. 

தல வரலோறு இது, நளன் பூ ித்தக் ேோரணத்தோல், நள்ளோறு எனப்படுேிறது. 
இமறவனருளோல், நளன் சனியின் இடர் நீங்ேப்கபற்றோன். திருஞோனசம்பந்தர், 

திருஆலவோயில் (மதுமர) சமணஜரோடு நடத்திய அனல் வோதத்தின்ஜபோது, 

இத்தலப் பதிேமோன ஜபோேமோர்த்த பூண்முமலயோள் என்ற பதிேத்மத 
அனலில் இட, அது தீப்பற்றோமல், பச்மசப் பதிேமோய் நின்று, மசவத்மத 
நிமலநோட்டியது. 

சிறப்புக்ேள் இது, முசுகுந்தச் சக்ேரவர்த்தி எழுந்தருளுவித்த சப்த விடங்ேத் 
தலங்ேளுள் ஒன்று (தியோேரோ ர்-நேவிடங்ேர்;நடனம்-உன்மத்த நடனம்). இது, 

சனி ஜதோஷம் நீங்கும் சிறப்புமடய தலம். இத்தலத்தில் சிவகபருமோமன 
வைிபட்ட பின்னஜர சனிபேவோன் சன்னிதிக்குச் கசல்ல ஜவண்டும். 
இத்தலத்தின் ஜபோேமோர்த்த பூண்முமலயோள் என்ற ஜமஜல குறிக்ேப்பட்டுள்ள 
பதிேத்மதப் போடி சிவகபருமோமன வைிபட சனி ஜதோஷம் விலகும்.. 
இது,தருமம ஆதீனக் ஜேோவிலோகும். ஜசோைர்ேோலக் ேல்கவட்டுேள் இரண்டு 
உள்ளன. 

அமமவிடம்: மோநிலம் : தமிழ் நோடு  

இது, ஜபரளம் - ேோமரக்ேோல் இரயில் போமதயில் உள்ள நிமலயமோகும். 
இரயில் நிமலயத்திற்கு அருேிஜலஜய ஜேோவில் உள்ளது. ேோமரக்ேோல், 

நோமே, மயிலோடுதுமற, திருவோரூர் ஆேிய இடங்ேளிலிருந்து ஜபருந்து வசதி 
உள்ளது. 

அருள்மிகு தர்ப்போரண்ஜயஸ்வரர் திருக்ஜேோயில்  

மூலவர்:தர்ப்போரண்ஜயஸ்வரர், திருநள்ளோற்றஸீ்வரர்  

உற்சவர்  

அம்மன்/தோயோர்:பிரோஜணஸ்வரி, பிரோணோம்பிமே, ஜபோேமோர்த்த 
பூண்முமலயோள்  

தல விருட்சம்:தர்ப்மப  

தீர்த்தம்:நளதீர்த்தம், பிரம்மதீர்த்தம், வோணி தீர்த்தம். இது தவிர 
அன்னதீர்த்தம், ேங்ேோ தீர்த்தம் (நள தீர்த்தக்ேமரயிலுள்ள நளவிநோயேர் 
ஜேோயிலில் உள்ள ேிணறு), அஷ்டதிக்போலேர் தீர்த்தங்ேள் எனப்படும் எட்டு 
தீர்த்தங்ேள் இருந்தன.  
ஆேமம்/பூம   

பைமம:1000-2000 வருடங்ேளுக்கு முன்  

புரோண கபயர்:திருநள்ளோறு  
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ஊர்:திருநள்ளோறு  

மோவட்டம்:ேோமரக்ேோல்  

மோநிலம்:புதுஜசரி  

போடியவர்ேள்: திருஞோனசம்பந்தர், திருநோவுக்ேரசர், சுந்தரர்  

ஜதவோரபதிேம்  

ஜபோேம் ஆர்த்த பூண்முமலயோள் தன்ஜனோடும் கபோன்னேலம்  

போேம் ஆர்த்த மபங்ேண் கவள்ஏற்று அண்ணல் பரஜமட்டி,  

ஆேம் ஆர்த்த ஜதோல் உமடயன், ஜேோவண ஆமடயின்ஜமல்  

நோேம் ஆர்த்த நம்கபருமோன், ஜமயது நள்ளோஜற. -திருஞோனசம்பந்தர்  

ஜதவோர போடல் கபற்ற ேோவிரி கதன்ேமர தலங்ேளில் இது 52வது தலம்.  

திருவிைோ: மேோ சிவரோத்திரி, மோர்ேைி திருவோதிமர, ஐப்பசி அன்னோபிஜஷேம். 

தல சிறப்பு:இங்கு தர்ப்போரண்ஜயஸ்வரர் சுயம்பு மூர்த்தியோே 
அருள்போலிக்ேிறோர்.  
(மூலவர் தர்ப்மபயில் முமளத்த சுயம்பு மூர்த்தி) சிவலிங்ேத்தின்மீது 
முமளத்த தழும்பு உள்ளது.இது சப்தவிடங்ேத் தலங்ேளுள் ஒன்று. 
இத்தலத்தில் நந்தியும், பலிபடீமும் சுவோமிக்கு எதிஜர இல்லோமல் சற்று 
ஒதுங்ேியிருப்பமதக் ேோணலோம்.  
ேோமல 5 மணி முதல் 12மணி வமர, மோமல 4.30 மணி முதல் இரவு 9 மணி 
வமர திறந்திருக்கும்.  
அருள்மிகு தர்ப்போரண்ஜயஸ்வரர் திருக்ஜேோயில், திருநள்ளோறு, ேோமரக்ேோல் 
மோவட்டம். புதுச்ஜசரி-609 606.  

இது சிவத்தலமோயினும் சனிபேவோன் சந்நிதி மிேவும் பிரசித்தி கபற்றது. 
இத்தல விநோயேர் கசோர்ணவிநோயேர் என்னும் திருநோமத்துடன் 
அருள்போலிக்ேிறோர். திருமோல், பிரமன், இந்திரன், திமசப்போலர்ேள், அேத்தியர், 

புலஸ்தியர், அர்ச்சுனன்,நளன் முதலிஜயோர் வைிபட்டு ஜபறுகபற்ற தலம். 
ஜேோயிலின் கதன்புறம் இமடயனோர் ஜேோயில் உள்ளது. இங்கு இமடயன், 

அவன் மமனவி, ேணக்ேன் ஆேிஜயோர் உருவங்ேள் உள்ளன. 
சனித்கதோல்மல நீங்ே நள தீர்த்தத்திலும், முந்மதய சோபங்ேள் ஒைிய பிரம்ம 
தீர்த்தத்திலும், ேவி போடும் திறன் கபற வோணி தீர்த்தம் எனப்படும் சரஸ்வதி 
தீர்த்தத்திலும் நீரோடி பிரோர்த்தமன கசய்துகேோள்ேின்றனர். பிரோர்த்தமன 
நிமறஜவறியதும் இமறவனுக்கு அபிஜஷேம் கசய்தும், வஸ்திரம் 
அணிவித்தும் ஜநர்த்திக்ேடன் கசலுத்துேின்றனர். 

தலகபருமம:ஜசோமோஸ்ேந்தமூர்த்தி வடிவத்தின் பிறப்பிடம்: திருநள்ளோறு 
தர்ப்போரண்ஜயஸ்வரரும், அம்பிமே பிரோஜணஸ்வரியும் குைந்மத இல்லோத 
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தம்பதியருக்கு அருள் புரிவர். திருமோலுக்கு குைந்மதயில்லோமல் இருந்த 
ஜவமளயில் அவர் தர்ப்போரண்ஜயஸ்வரமர வணங்ேி மன்மதமன மேனோேப் 
கபற்றோர். அதற்கு பரிசோே முருேப்கபருமோமன சுவோமி, அம்போள் இமடஜய 
அமர்த்தி ஜசோமோஸ்ேந்தமூர்த்தி என்ற புதிய வடிமவ உருவோக்ேினோர். இந்த 
வடிவத்மத ஜதவஜலோேத்துக்கு எடுத்துச் கசன்று வைிபட்ட இந்திரன், 

க யந்தன், க யந்தி என்ற குைந்மதேமளப் கபற்றோன். ஒரு ேட்டத்தில் 
வோலோசுரன் என்பவன் ஜதஜவந்திரனுடன் ஜபோருக்கு வந்த ஜபோது, முசுகுந்தன் 
ஜசோை மன்னன் உதவியுடன் அவமன கவன்றோன் இந்திரன். இதற்கு பரிசோே 
அந்த ஜசோமோஸ்ேந்த மூர்த்திமயப் கபற்று வந்தோன். அமத திருவோரூரில் 
பிரதிஷ்மட கசய்தோன். அஜத ஜபோல ஜமலும் ஆறு மூர்த்திேமளப் 
பமடத்தோன். அதில் ஒன்மற திருநள்ளோறில் மவத்தோன். அதுஜவ தற்ஜபோது 
"தியோேவிடங்ேர்' என வைங்ேப்படுேிறது. தியோேவிடங்ேருக்கு இங்ஜே தனி 
சன்னதி இருக்ேிறது. தியோேவிடங்ேமர வணங்ேினோல் 
குைந்மதயில்லோதவர்ேளுக்கு குைந்மத போக்ேியம் ேிட்டும் என்பது 
நம்பிக்மே. 

வோசல்படிக்கு மரியோமத கேோடுங்ேள் : திருநள்ளோறு கசல்பவர்ேள் 
ரோ ஜேோபுரத்மத வணங்ேி உள்ஜள நுமைந்ததும், முதல் படிமய கதோட்டு 
வணங்ே ஜவண்டும். ஏகனனில், இந்த வோசல்படி மோடத்தில் சனஸீ்வரன் 
தங்ேியிருப்பதோே ஒரு நம்பிக்மே. நளன் தர்ப்போரண்ஜயஸ்வரர் 
ஜேோயிலுக்குள் நுமைந்ததுஜம, நியோயத்துக்கு புறம்போே கசயல்பட்டதற்ேோே 
இமறவனிடம் தண்டமன அமடய ஜவண்டி வருஜமோ என்று பயந்த 
சனஸீ்வரன் வோசல்படிஜயோடு நின்று, அவமன விட்டு நீங்ேி விட்டதோே 
கசோல்வர். ஆனோல், இமறவன் சனஸீ்வரனின் நிமலமயப் போரோட்டி 
ஈஸ்வரப் பட்டம் வைங்ேி, தன் ஜேோயில் முேப்பிஜலஜய மவத்துக் 
கேோண்டோர். 

தீர்த்தங்ேள் : திருநள்ளோறு என்றோஜல தீர்த்த ஸ்தலம் என்பஜத நி ம். 
தற்ஜபோது ஜேோயிமலச் சுற்றி நளதீர்த்தம், பிரம்மதீர்த்தம், வோணி தீர்த்தம் 
ஆேியமவ உள்ளன. இதில் நள தீர்த்தத்தில் குளித்தோல் சனித்கதோல்மல 
நீங்கும். பிரம்ம தீர்த்தத்தில் குளித்தோல் முந்மதய சோபங்ேள் ஒைியும். 
வோணி தீர்ததம் எனப்படும் சரஸ்வதி தீர்த்தத்தில் நீரோடினோல் மூடன் கூட 
ேவி போடுவோன் என்று நம்பிக்மே. இது தவிர அன்னதீர்த்தம், ேங்ேோ தீர்த்தம் 
(நள தீர்த்தக்ேமரயிலுள்ள நளவிநோயேர் ஜேோயிலில் உள்ள ேிணறு), 
அஷ்டதிக்போலேர் தீர்த்தங்ேள் எனப்படும் எட்டு தீர்த்தங்ேள் இருந்தன. ஒரு 
ேோலத்தில் உலேிற்கு ஏஜதனும் ஜேடு ஜநர இருக்குமோனோல் ேங்ேோ, பிரம்ம 
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மற்றும் நள தீர்த்தங்ேளின் நீர் சிவப்போே மோறிவிடுமோம். இமத 
எச்சரிக்மேயோே எடுத்துக் கேோண்டு தகுந்த பரிேோர பூம ேள் கசய்து மக்ேள் 
தப்பித்திருக்ேிறோர்ேள் என்ேின்றனர். 
 

சனஸீ்வரனன வணங்கும் முனை : ேோமல 5 மணிக்கு நள தீர்த்தத்தில் 
நீரோடி, ேமரயிலுள்ள நளவிநோயேர் மற்றும் மபரவமர வணங்ே ஜவண்டும். 
ஜேோயிலுக்குள் உள்ள ேிணறோன ேங்ேோதீர்த்தத்மத தரிசித்து, ஜேோபுர 
வோசலுக்கு வந்து ரோ ஜேோபுர தரிசனம் முடித்து, உள்ஜள நுமையும் ஜபோது 
முதல் படிக்ேட்மட வணங்ேி முதல் பிரேோரத்திற்கு கசல்ல ஜவண்டும். இந்த 
சுவரில் வமரயப்பட்டுள்ள நள சரிதத்மத பக்திப்பூர்வமோே போர்த்த பிறகு, 

ேோளத்திநோதமர வணங்ே ஜவண்டும். பின்னர் சுவோமி சன்னதிக்குள் கசன்று 
மூலவர் தர்ப்போரண்ஜயஸ்வரமர வணங்ேி, தியோேவிடங்ேர் சன்னதிக்கு 
கசல்ல ஜவண்டும். இங்குள்ள மரேதலிங்ேத்மத வணங்ேிய பிறகு, 

அர்த்தநோரீஸ்வரர், துர்க்மே, சண்டிஜேஸ்வரமர வணங்ேிய பின் 
கவளிப்பிரேோரம் கசல்ல ஜவண்டும். அங்குள்ள கதய்வங்ேமள தரிசித்து 
ேட்மடக் ஜேோபுர வோசல் கசன்று அம்பிமே பிரோஜணஸ்வரிமய வைிபட 
ஜவண்டும். பிறகு தோன் சனஸீ்வரர் சன்னதிக்கு கசல்ல ஜவண்டும். சிலர் 
முதலிஜலஜய சனஸீ்வரமன தரிசிக்ே கசன்று விடுேின்றனர். இது சரியோன 
வைிபோட்டு முமறயல்ல. இங்குள்ள இமறவமன போர்த்த பிறகு 
சனஸீ்வரமனக் ேண்டோல் தோன் சனிஜதோஷ விஜமோசனம் ேிமடக்கும். 

தங்ேக்ேவசம் :சனிப்கபயர்ச்சி மற்றும் முக்ேிய ேோலங்ேளில் சனஸீ்வரன் 
தங்ே ேோே வோேனத்தில் தங்ேக்ேவசம் அணிந்து பவனி வருவது 
ேண்கேோள்ளோக்ேோட்சியோே இருக்கும். சனஸீ்வரமனக் ேண்டோல் எல்லோருஜம 
ஓட்டம் பிடிக்கும் நிமலமமயில், இங்ஜே தங்ேக்ேவச சனஸீ்வரமனத் 
தரிசிக்ே கூட்டம் அமல ஜமோதும். தமிைேத்மத தவிர ேன்னட மக்ேளுக்கு 
சனஸீ்வரன் மீது நம்பிக்மே அதிேம். எனஜவ, தமிழ் மக்ேளுக்கு ஈடோே 
ேர்நோடே மோநில மக்ேளும் இங்கு அதிே அளவில் வருேிறோர்ேள். 

சனஸீ்வரன் வரலோறு : சூரியனுக்குரிய மமனவியரில் ஒருத்தி உஷோ. 
இவள் சூரியனின் கவப்பம் தோளோததோல் தன் நிைமலஜய ஒரு கபண்ணோக்ேி 
சோயோஜதவி என்ற கபயரில் தங்ேியிருந்தோள். சோயோஜதவிக்கு சனஸீ்வரன் 
பிறந்தோர். பின்னர் உண்மம கதரிந்தது. சூரியன் தன்மன ஏமோற்றிய 
மமனவிமயக் ேடிந்து கேோண்டோர். அவளுக்கு பிறந்த சனஸீ்வரமன 
கவறுத்து ஒதுக்ேி விட்டோர். சனி ேோசிக்கு கசன்று விஸ்வநோதமர வணங்ேி 
நவக்ேிரே மண்டலத்தில் இடம் கபற்றோர். 
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சனி-அறிவியல் தேவல் : இந்த ேிரேத்மத இத்தோலி விஞ்ஞோனி ேலிலிஜயோ 
வோனமண்டலத்தில் இருந்தமத முதன் முதலோே போர்த்தோர். பூமியில் 
இருந்து 128 ஜேோடி ேி.மீ., தூரத்தில் உள்ளது. சில சமயத்தில் பூமியிலிருந்து 
விலேிப் ஜபோனோல் 164 ஜேோடி ேி.மீ., தூரம் இருக்கும். பூமிமய விட 750 

மடங்கு கபரியது. சூரியமன சுற்றும் ேிரேங்ேளில் மிேப்கபரிய ேிரேம் 
வியோைன். அதற்ேடுத்த இடத்மத சனி கபறுேிறது. 
 

சனஸீ்வரனுக்கு உரியனவ  

ரோசி-மேரம், கும்பம்  

திமச-ஜமற்கு அ 

திஜதவமத-எமன்  

நிறம்-ேருப்பு  

வோேனம்-ேோேம்  

தோனியம்-எள்  

போல்-அலி  
நட்பு-புதன்,சுக்ேிரன்,இரோகு.ஜேது.  
பமே- சூரியன்,சந்திரன்.கசவ்வோய்  

சமம்-குரு  

திமசேோலம்-19 வருடங்ேள்  

மலர்-ேருங்குவமள  

நட்சத்திரங்ேள்- பூசம்,அனுஷம்,உத்திரட்டோதி.  
மலர்-ேருங்குவமள  

வஸ்திரம்-ேருப்பு ஆமட  

ரத்தினம்-நீலமணி  
நிஜவதனம்-எள்ளுப்கபோடி சோதம்  

சமித்து-வன்னி  
உஜலோேம்-இரும்பு. 

தல வரலோறு:நிடதநோட்டு மன்னன் நளன் ஜசதி நோட்டு இளவரசி 
தமயந்திமய திருமணம் கசய்தோன். இப்கபண்மண ஜதவர்ேள் மணக்ே 
விரும்பினர். ஆனோல், நளமன அவள் திருமணம் கசய்ததோல் கபோறோமம 
கேோண்டு, சனஸீ்வரமன நோடினர். சனஸீ்வரன் நளனின் தூய்மமயோன 
மனநிமலமய அவர்ேளுக்கு உணர்த்த, அவமன ஏைமர ஆண்டுேள் பிடித்து 
துன்பப்படுத்தினோர். மமனவி, மக்ேமளயும், உடுத்தும் துணிமயக் கூட 
இைந்து அவஸ்மதப்பட்ட மன்னன் நளன் எதற்கும் ேலங்ேவில்மல. ஒரு 
ேட்டத்தில் திருநள்ளோறு தர்ப்போரண்ஜயஸ்வரமர நளன் வணங்ேினோன். 
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அப்ஜபோது சனி அவமன விட்டு நீங்ேியது. அவனது ஜவண்டுஜேோளின் படி 
இஜத தலத்தில் ேிைக்கு ஜநோக்ேி அமர்ந்து ஈஸ்வர பட்டத்துடன் 
"சனஸீ்வரன்' என்ற கபயர் தோங்ேி அருள்போலித்தோர். ேிைக்கு ஜநோக்ேிய 
சனஸீ்வரன் என்பதோலும், சிவனருள் கபற்றவர் என்பதோலும், இவமர 
வைிபட்டு, சனியினோல் ஏற்படும் கதோல்மலேள் நீங்ேப் கபறலோம். நளசரிதம் 
படித்தவர்ேளும் சனித்கதோல்மல நீங்ேப் கபற்று, வோழ்வில் தன்னம்பிக்மே 
கபறுவர். 
ஒதுங்ேிய நந்தி : இத்தலத்தில் நந்தியும், பலிபடீமும் சுவோமிக்கு எதிஜர 
இல்லோமல் சற்று ஒதுங்ேியிருப்பமதக் ேோணலோம். இமடயன் ஒருவன் 
அரசன் ஆமணப்படி ஜேோயிலுக்குப் போல் அளந்து கேோடுத்துவந்தோன். 
ேணக்ேன் அப்போமலத் தன்வடீ்டுக்கு அனுப்பிப் கபோய்க்ேணக்கு எழுதி, 
இமடயமனயும் அச்சுறுத்தி வந்தோன். கசய்தியறிந்த மன்னன் ஜேோபம் 
கேோண்டோன். அப்ஜபோது இமறவன், இமடயமனக் ேோக்ேவும், ேணக்ேமனத் 
தண்டிக்ேவும் எண்ணி தம் சூலத்மத ஏவினோர். அந்த சூலத்திற்கு 
வைிவிடஜவ இக்ஜேோயிலில் பலிபடீம் சற்று விலேியுள்ளது. சூலம் ேணக்ேன் 
தமலமயக் கேோய்தது. இமடயனுக்கு இமறவன் ேோட்சி தந்து 
அருள்புரிந்தோர். 

அதிசயத்தின் அடிப்பமடயில்: இங்கு தர்ப்போரண்ஜயஸ்வரர் சுயம்பு 
மூர்த்தியோே அருள்போலிக்ேிறோர். (மூலவர் தர்ப்மபயில் முமளத்த சுயம்பு 
மூர்த்தி. சிவலிங்ேத்தின்மீது முமளத்த தழும்பு உள்ளது)   
 

சனி பேவோன்  -  ஒரு சிைந்த பரிேோரம்: 

ஏழுதமலமுமறக்கு முன் கசய்த போவங்ேளும்,இந்த தமலமுமறயில் 
நீங்ேள் கசய்த போவங்ேள் அமனத்தும் தீருவதற்கு ஒரு மிேச் சிறந்த 
பரிேோரம். எவர் ஒருவர் கசய்த போவங்ேளும், அவருக்கு பூகமரோங் ஆேி 
திரும்ப ேிமடப்பது - அவருக்கு  ோதேப்படி ஜமோசமோன தசோ, புக்தி நடக்கும் 
ேோலங்ேளில். அல்லது அஷ்டமச் சனி, க ன்ம சனி நடக்கும் ேோலங்ேளில் - 
சனி பேவோன் , தயவு , தோட்சண்யமின்றி - கேோடுமமயோே 
தண்டிக்ேிறோர்.  ஒரு சித்தர் பரிந்துமரக்கும் மிே எளிய பரிேோரம். பச்சரிசிமய 
ஒரு மேயில் அள்ளி அரிசியோே அல்லது அமத நன்கு கபோடி கசய்து 
சூரியநமஸ்ேோரம் கசய்துவிட்டு,விநோயேப்கபருமோமன மூன்று சுற்று 
சுற்றிவிட்டு அந்த அரிசிமய விநோயேமரச்சுற்றிப்ஜபோட்டோல்,அமத எறும்பு 
தூக்ேிச் கசல்லும்.அப்படித்தூக்ேிச் கசன்றோஜல நமது போவங்ேளில் 
கபரும்போலோனமவ நம்மமவிட்டுப் ஜபோய்விடும். வன்னி மரத்தடி 
விநோயேரோே இருந்தோல் , அது இன்னும் விஜசஷம். சனிக்ேிைமமேளில் 
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இமத கசய்யவும். அப்படித்தூக்ேிச்கசன்ற பச்சரிசி மோமவ எறும்புேள் தமது 
மமைக்ேோலத்திற்ேோே ஜசமித்து மவத்துக்கேோள்ளும்.எறும்பின் எச்சில் 
அரிசிமோவின் மீது பட்டதும் அதன் கேடும்தன்மம நீங்ேிவிடும்.இந்த 
பச்சரிசிமோமவ சோப்பிடுவதற்கு இரண்டமர வருடங்ேள் 
எடுத்துக்கேோள்ளும்.இப்படி இரண்ஜடேோல் வருடங்ேள் வமர 
எறும்புக்கூட்டில் இருப்பமத முப்பத்துமுக்ஜேோடி ஜதவர்ேள் 
ேவனித்துக்கேோண்டிருப்போர்ேள்.இரண்டமர ஆண்டிற்கு ஒருமுமற 
ேிரேநிமல மோறும்.அப்படி மோறியதும்,அதன் வலு 
இைந்துஜபோய்விடும்.இதனோல்,நோம் அடிக்ேடி பச்சரிசி மோவிமன எறும்புக்கு 
உணவோேப்ஜபோடஜவண்டும். ஓர் எறும்பு சோப்பிட்டோல் 108 பிரோமணர்ேள் 
சோப்பிட்டதற்குச் சமம். எனஜவ இது எத்தமன புண்ணியம் வோய்ந்த கசயல் 
என்று கதரிந்து கேோள்ளுங்ேள்.  இதனோல்,சனிபேவோனின் கதோல்மலேள் 
நம்மமத் தோக்ேோது. 
ஏைமரச்சனி,அஷ்டமச்சனி,ேண்டச்சனி,அர்த்தோஷ்டேச்சனி - சனி மேோ தமச 
நடப்பவர்ேளுக்கு , இந்த கசயல் ஒரு மிே கபரிய வரப்ரசோதம் ஆகும்.  உடல், 

ஊனமுற்றவர்ேளுக்கு - ேோலணிேள், அன்ன தோனம் - அளிப்பது , மிே 
நல்லது. 
 

ஒவ்வவோரு வடீ்டிலும் சனி இருந்தோல் என்ன பலன்   

 

சனி 1 ஆம் வடீ்டில்  இருந்தோல் மந்த புத்தி இருக்கும். வறுமம இருக்கும். 
துமணவர் மூலம் பிரச்சிமன உருவோகும். நண்பர்ேளிடத்தில் சண்மட 
சச்சரவு இருக்கும். இமளய சஜேோதர சஜேோதரிேளிடத்தில் சுமுே உறவு 
இருக்ேோது. வோழ்வின் பின்பகுதி நன்றோே இருக்கும். இளம் வயதில் மூத்த 
வயதுஜபோல் ஜதோற்றம் இருக்கும். சில நபருக்கு திருமண வோழ்வில் 
பிரச்சிமனேள் 1 ஆம் வடீ்டில் சனியோல் வருேிறது.  
 

சனி 2 ஆம் வடீ்டில்  இருந்தோல் குடும்பத்தில் ஒற்றுமம இருக்ேோது. 
குடும்பத்தில் சண்மட சச்சரவு இருக்கும் தோயோரின் உடல் நலம் கேடும். 
குைந்மத போக்ேியம் இருக்ேோது. ஆயுள் நன்றோே இருக்கும். தோர ஜதோஷத்மத 
ஏற்படுத்துவோர்.வடீ்டில் எப்ஜபோதும் ஒரு கவறுப்பு ஏற்பட்டுக்கேோண்ஜட 
இருக்கும். திருமணம் ஆனோலும் கதோைில் விசயமோே துமணமய விட்டு 
பிரிந்து கசன்று கவளியில் தங்ேிவிடுவோர். வடீ்டின் கதோடர்பு மிே 
குமறவோேதோன் இருக்கும். 
 

சனி 3 ஆம் வடீ்டில்  இருந்தோல நல்ல மதரியம் இருக்கும். சஜேோதர்ேள் 
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இருக்ேமோட்டோர்ேள். அப்படிஜய இருந்தோலும் பமேயோே இருப்போர். இந்த 
வடீ்டில் சனி இருப்பது நல்லது தோன் ஆனோல் குைந்மத போக்ேியம் தள்ளி 
ஜபோகும். அண்மட அயலோர் வடீ்டுடன் சண்மட சச்சரவு இருக்கும். 
இமசயின் ஜமல் அவ்வளவு ஆர்வம் இருக்ேோது. ேடித ஜபோக்குவரத்தோல் 
வில்லங்ேம் தோன் வரும். பயணம் கசல்லும்ஜபோது அடிபடும்.  
 

சனி 4 ஆம் வடீ்டில்  இருந்தோல் தோயோரின் உடல்நிமல கேடும். கசோத்துக்ேள் 
நோசம் ஆகும். வயிற்று வலி ஏற்படும். உடலில் முதுமம கதரியும். பமைய 
வோேனங்ேள் வோங்ேினோல் ஜயோேம் உண்டு. சிலஜபர் பமைய வோேனங்ேள் 
வோங்ேி விற்க்கும் கதோைில் கசய்யலோம். சிலஜபர் வடீ்மட இடித்து தரும் 
கதோைில்ேள் கசய்வோர்ேள். நோன்ேோம் வடீு தங்ேி இருக்கும் வடீ்மட 
குறிப்பதோல் பமைமமயோன வடீ்டில் தங்ேி இருப்போர்ேள்.  
 

சனி 5 ஆம் வடீ்டில்  இருந்தோல் ேடுமமயோன புத்திர ஜதோஷம் 
ஏற்படும்.வருமோன குமறவு ஏற்படும். மனதில் நிம்மதி இருக்ேோது. ஐந்தில் 
சனி இருப்பவர்ேள் வில்லங்ே போர்ட்டியோே இருப்போர்ேள. உணர்ச்சி 
வசப்படகூடியவர்ேள். ஐந்தோம் வடீு புத்திர ஸ்தோனத்மத குறிப்பதோல் புத்திர 
ஜதோஷம் ஏற்படும். திருமணத்திற்க்கு முன்பும் பின்பும் ரோஜமஸ்வரம் கசல்ல 
ஜவண்டும். அப்கபோழுது தோன் குைந்மத போக்ேியம் ேிமடக்கும். குைந்மத 
பிறந்தவுடன் வருடம் ஒருமுமறயோவது ரோஜமஸ்வரம் கசல்ல ஜவண்டும். 
சில நபர்ேமள நீங்ேள் போர்த்து இருக்ேலோம். தங்ேள் பிள்மளேளுக்கு 
கேோள்ளி ஜபோடுவோர்ேள் அவர்ேளின்  ோதேங்ேளில் எல்லோம் ஐந்தோம் 
வடீ்டுடன் சனி சம்பந்தப்பட்டு இருப்போர். இதற்கு தகுந்த பரிேோரம் 
ரோஜமஸ்வரம் தோன். ஐந்தோம் வடீு குலகதய்வத்மத குறிப்பதோல் ேிரோம 
ஜதவமதமய வணங்ேலோம். 
 

சனி 6 ஆம் வடீ்டில்  இருந்தோல் பமேவர்ேள் இருக்ேமோட்டோர்ேள். நல்ல 
ஜவமல ஆட்ேள் ேிமடப்போர்ேள். ஜவமல ஆட்ேளோல் பிரச்சிமன ஏற்படோது. 
மோமன் வடீ்டுடன் சுமூேமோன உறவு இருக்ேோது. ேணவன் மமனவியுடன் 
சிறிய தேரோறு வந்து கசல்லும். பிறர் போரோட்டும் படியோன ேோரியங்ேளில் 
இறங்ேி கவற்றி அமடவோர்ேள். பணவரவு நன்றோே இருக்கும்.ேோலில் அடிபட 
வோய்ப்பு உள்ளது.  
 

சனி 7 ஆம் வடீ்டில்  இருந்தோல் முதுமம ஜதோற்றம் கதரியும். மர்ம 
போேங்ேளில் முடி அதிேமோே ஜதோன்றும்.திருமணம் தள்ளி ஜபோகும். 
துமணவருடன் எப்கபோழும் சண்மட சச்சரவு இருக்கும். இளம்வயதில் 
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திருமணம் நடந்தோல் துமணவர் இரண்டு அமமவர்.உடம்பில் ஊனம் 
ஏற்படும். வறுமம இருக்கும். முேத்தில் ேவமல ஜதோன்றும். பிறமர 
ஏமோற்றி பிமைப்பு நடத்துவோர்ேள். இவர்ேளுடன கூட்டு ஜசருபவர்ேள் 
குள்ளமோனவரோே இருப்போர்ேள். தோயோரின் உடல் நிமல கேடும். 
 

சனி 8 ஆம் வடீ்டில்  இருந்தோல் அடிமம ஜவமல கசய்ய ஜவண்டி இருக்கும். 
நிரம்தரமோே உடலில் ஜநோய் இருக்கும். அதிே வோழ்நோள் இருப்போர். இறக்கும் 
ஜபோது மிேவும் ேஷ்டபட்டு ஜநோய்வோய் பட்டு இறப்போர். லக்ேினோதிபதி ஆே 
இருந்து எட்டோம் வடீ்டில் இருந்தோல் உடல் அடிக்ேடி முழு சக்திமயயும் 
இைக்கும். அமனத்துக்கும் ேஷ்டபட ஜவண்டி இருக்கும். சில ஜபர் இறப்பு 
சம்பந்தபட்ட கதோைில்ேளில் இருப்போர்ேள்.குைந்மத போக்ேியம் ஏற்படோது சில 
ஜபருக்கு குைந்மத போக்ேியம் தள்ளி ஜபோகும்.  
 

சனி 9 ஆம் வடீ்டில்  இருந்தோல் பணவரவு நன்றோே இருக்கும். தந்மதயுடன் 
சண்மட சச்சரவு இருந்துகேோண்ஜட இருக்கும். நல்ல ஜவமலயோட்ேள் 
அமமவோர்ேள். சிலஜபருக்கு ேோதல் திருமணம் நமடகபறும். மூத்த சஜேோர 
சஜேோதரிேளிடம் ேருத்து ஜவற்றுமம ஏற்படும். நண்பர்ேளோல் சண்மட 
வரும் வோய்ப்பு உள்ளது.  
 

சனி 10 ஆம் வடீ்டில்  இருந்தோல் கதோைில் கேோடி ேட்டி பறப்போர். கபரும் 
பணக்ேோரரோக்குவோர். சமூேத்தில் பிறர் ஜபோற்றும் படி வோழ்வோர். மிே கபரும் 
நிறுவனத்தில் தமலமமகபோறுப்பு ஜதடி வரும். வருமோனம் ஜபோல கசலவும் 
அதிேமோே இருக்கும். புண்ணிய இடங்ேளுக்கு கசல்லும் வோய்ப்பு அமமயும். 
சமயம் சோர்ந்த விஷயங்ேளில் ஈடுபோடு இருக்கும். பமைமமமய 
விரும்புவோர்ேள். மமனவியிடம் சண்மட சச்சரவு இருந்து வரும்.  
 

சனி 11 ஆம் வடீ்டில்  இருந்தோல் வருமோனம் நிரந்தரமோே இருக்கும். 
கதோைிலில் சிறந்து விளங்குவோர். வியோபோர சம்பந்தபட்ட விஷயங்ேளில் 
ஈடுபட்டு கபரும் கபோருள் ஈட்டமவப்போர். இளம்வயதில் நமர ஜதோன்றும். 
நல்ல ஆயுள் இருக்கும். வருமோனம் அதிேமோே வந்தோலும் மனதில் ேவமல 
ஜதோன்ற கசய்யும். சிலஜபருக்கு உயில் இன்ஸ்சுரன்ஸ் மூலம் வருமோனம் 
வரும்.  
 

சனி 12 ஆம் வடீ்டில்  இருந்தோல் வியோபோரத்தில் வழீ்ச்சி வரும். கசலவு 
அதிேமோே இருக்கும். மருத்துவ கசலவு அதிேம் ஏற்படும். இமளய சஜேோதர 
சஜேோதரிேளிடம் சண்மட ஏற்படும். தந்மதயோரின் உடல் நிமல கேடும். 
தந்மதயின் உறவு நன்றோே இருக்ேோது. மூத்தவர்ேளின் சோபத்திற்க்கு 
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ஆளோேலோம். சனி நல்ல நிமலயில் இருந்தோல் தீமம குமறந்து நல்லது 
நடக்ேலோம். விமரய ஸ்தோனமோே இருப்பதோல் சுபகசலவுேளும் கசய்ய 
ஜவண்டிவரும். 
 

சனி பேவோன் (வடீு, மமன வோங்ே) 

ஓம் ேோேத்வ ோய வித்மஜே  

ேட்ேேஸ்தோய தீமேி  
தன்ஜனோ மந்தஹ் ப்ரஜசோதயோத்  

ஓம் ரவிசுதோய வித்மஜே  

மந்தக்ரேோய தீமேி  
தன்ஜனோ சனிஹ் ப்ரஜசோதயோத்  

ஓம் ேோேத்வ ோய வித்மஜே  

ேட்ேேஸ்தோய தீமேி  
தன்ஜனோ சனிஹ் ப்ரஜசோதயோத்  

ஓம் மவவஸ்வதோய வித்மஜே  

பங்குபோதோய தீமேி  
தன்ஜனோ மந்தஹ் ப்ரஜசோதயோத்  

ஓம் சனஸீ்வரோய வித்மஜே  

சோயோபுத்ரோய தீமேி  
தன்ஜனோ சனிஹ் ப்ரஜசோதயோத்  

ஓம் சதுர்பு ோய வித்மஜே  

தண்டேஸ்தோய தீமேி  
தன்ஜனோ மந்தஹ் ப்ரஜசோதயோத் 

 

 

 

********************************************************************************************************** 
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சி கயான்  ற்ின சிப்பு  யியபங்கள் ! 

71/2 ஆண்டுகள்  ற்ின  யிபம்   

ஜ காத்தில்  சந்திபன்  இருக்கும்  
இபாசினில்  இருந்து ககந்திபத்தில்  சி 
இருந்தால் அல்து மாயது பாசினில்  சந்திப  
பாசினில்  இருந்து  கணக்கிடுக  .,யாம்ச  
பாசினில்  ல்  ம்  பற்று இருந்தாலும் 
அதிக  பகடுதி தபாது ன்தும்  ஒரு  
கஜாதிட யிதி ஆகும் . 

 

சி  30 ஆண்டுகளுக்கு ஒருபற 12 இபாசிகறபம் ிதாநாகக் 
கடக்கிார். இதில் அயர் 3, 6, 11 ஆகின இபாசிகில் தான் சு ன் 
தருகிார். நற் 9 இபாசிகில் அசு ன்கக ற்டுகின்து. 

       4 இல் உள் சிறன அர்த்தாஷ்டநச் சி ன்றும், 7 இல் சி  கண்டச் 
சி ன்றும், 8 இல் உள் சிறன அட்டநச் சி ன்றும், இபாசி நற்றும் 
இபாசிக்கு இரு புபம் ( 12 ஆம் இடம், 1 ஆம் நற்றும் 2 ஆம் இடம் ) 
ஆகினயற்ில் இருக்க மறபச் சி ன்றும் கூறுகிகாம். இந்த இபண்டறப 
யருடம் நட்டுகந நிக அதிக அசு ன் தருகிார். 

அறத  ப்டி  நாத  யாரினாக  ற  தருகிார்  ன்கத  ஆகும் ., 

 

பதல் பறனாக யரும் சிறன நங்கு சி ன்றும்,  

இபண்டாம் சுற்று பாங்கு சி ன்றும்,  

பன்ாம் சுற்று குங்கு சி (குபங்கு சி ) ன்றும்,  

4 ஆம் சுற்று நபணச் சி ன்றும் அறமக்கிகாம். 

 நங்கு சி –  
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கயதற  நிகும்  , யித  கஷ்டம்  உண்டாகும்  ,  கசாதறகள் 
கயதறகள்  நிகும் ,இம் ிபானநாக  இருத்தால்  கல்யினில்  
தறடகற  ற்டுத்துயான்,கதால்யி  ற்டும்  ,உடல் ம்  பகடல் , 
அபசால் கஷ்டம், டிப்ில் தறட, கசாதறகள், ஆகபாக்கினக் குறவு நற்றும் 
துனபகந நிஞ்சும். 

  பாங்கு சி –  

திருநணம் நற்றும் நங்க காரினங்கள் நிகும்  ,ற்கருநங்கள் ,அதாயது  
ல்  பதாமில்  யாய்ப்பு ,உத்திகனாகம்  ற்ப்ட  துயா காம்  , 
கறடசிப் குதினில், பற்குதினின் இமப்றச் சரிக்கட்டும். தாய் –தந்றத 
பற்காருக்கு நாபகம் ற்டாம், 

 குங்கு சி ( குபங்கு சி ) –  

ப்காதும் ந சஞ்சம், கயற,துக்கம்  துனபம் நிகும். ஆபர்தானம் 
படிபபநன்ால், ஜாதகருக்கக நாபகம் ற்டாம். 

 நபணச் சி – 

 இது தற்கும் னில்ற. யனது யபம்பு யகுக்கும்   நபணகந ன்தாகும் 
, 

71/2 சினின்  அங்கசி :- 

இந்த  மறப  யருடங்கில் 12 ல்  அதாயது  பதல்  2  1/2  யருடம்  சி  
தறனில்  யருகிான்  ., 

டு   2  1/2  யருடம்  (பஜன்ந சி ) இதனத்தில் யருகிான்  ., 

கறடசி  2  1/2  யருடம்  (2ல் ) கால்கில்  யருகிான் ., 

 

இதில் இதனத்தில் தான்  அதிக தீறநகள்  டக்கும்  .இதன்  அசு  ற  
ண்றடன  நூல் ஆசினர்கள்  யிக்கி  யியரித்துள்  யியபம்  யருநாறு  ., 
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இடம்  -------                    நாதம் ---------அங்கம் --------------ன்  

யிபனம் (12)--------                      7     -------------  தற   ---------  கஷ்டம்  

யிபனம் (12)-----                     9     -----------   கண்கள்  ---------- ஷ்டம்  

யிபனம் (12)----                       8    -------  பகம்  --------    ாம்   

யிபனம் (12)----                      6   -------- களத்து  --------    ாம்    

பஜன்நம் (1)----                      10 -----      இதனம்  -------     ாம்  

பஜன்நம் (1)----                             11   ----   யனிறு  -------       ாம்   

பஜன்நம் (1)----                              5  ----- பதாப்புள் (ாி)----     னம்     

பஜன்நம் (1)----                               4  -----  குதம்  (ஆசம் )--    நபணம்  

தஸ்தாம்  (2) ----            13  -----பமங்கால்  -------     பயற்ி  

தஸ்தாம்  (2) ----        12 ---- பதாறட   ----      பசௌக்கினம்  

தஸ்தாம்  (2) ----          5 ---- ாதம்  -------        ிபனாணம்  

ஆக 90 நாதங்கள் மறப  யருடத்திற்கு  ஒவ்பயாரு  சுற்ின்  காதும்  
பளயதும் அசு ற தருயதில்ற ,பதல் 16 நாதங்கள்  அசு  
னும் அடுத்து  பதாடர்ச்சினாக 35 நாதங்கள்  சு  னும்   பஜன்ந  
சினின்  கறடசி  ான்கு  நாதங்கள்   நிக அசு னும் (இது தான் 
கநாசநா காம் )அடுத்து  கறடசி  ாதச்சி 30 நாதம்  சு  னும்  
தருயதாக  கூப்ட்டுள்து .,  

சி க்கித்றத கடக்கும் காது அது யாழ்க்றகனின் பக்கின 
திருப்பநவும் இச்சநனம் பாறுப்புகள்  அதிகநாக  தீயிபநாக  உறமக்க  
கயண்டினது  யரும்  .றமன தீபாத  படினாத  கயறகள்  இப்காது 
ிறவு பரும் .,புதின  பனற்சி  திட்டம்  -திட்டம்  துவும்  சற்று  ஒத்தி 
காட்டு யிடுயது ல்து வும்  பசால்ப்ட்டுள்து ., 
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சி  த்தாநிடத்றத கடக்கும் காது பக்கினநா  புதுப்பாருப்புகளும் 
,கடறநகளும்  ற்டும்  ,குிக்ககாள்கள் பனற்ச்சிகள்  பயற்ி 
பறும்.,சூழ்ிறக்ககற் உங்கற நாற்ி பகாண்டு பசனல்டுங்கள் 
.,உங்கின் ண்ணங்கள் ஈகடறும் வும்  கூறுகின்ர் . 

மாம் அதிதி இருக்கும் யாம்ச பாசினில் ககாசாப சி யரும் காம் 
கனாகபறடன ஜாதகநாக அறநந்து கனாகாதிதி திறச – புத்தி டந்தால் 
.,பயிாடு  பசல்லும்  கனாகம்  ற்டும்  

 

7 1/2 ஆண்டு காம் சி 1,2,3,4,6,7,8,9,10,11,12 ஆகின திகாரு 

ாயங்கறபம் ,இபாசிகளுக்குள் புகுந்தும் ,ார்றயனிாலும் 

அசு ற தந்து யிடுகிார், இதில் 5 ஆயது ாயத்றத இயர் 

ார்றயனிடுயதில்ற ,இது தான் சினினுறடன நிகப் பரின 

திப்பரும் கருறணனாகும் . 

7 1/2 ஆண்டுகில் சி நிதற உண்டு இல்ற உள்ளூர் 

,உயிர், நறயி,நக்கள்,ண்ர் , நாதா ,ிதா ,குடும்ம் 

,தம் ,யமக்கு,யித்து ,ஆதானம்,யிபனம் ,காய் ,  புகுந்து 

புபட்டி புடம் காட்டு டுத்தாலும் ,ஜாதகபது பூர்ய புண்ணினம் 

ன்று அயிடுகி புத்திகூர்றநறனபம்,பூர்ய புண்ணின 

ாகின பற் ியி ன்றநகறபம் இப் ிப்ில் 

நிதன் பற்றுள் பூர்ய புண்ணின அடிப்றடறன 

பகடுப்தில்ற . 
 

71/2 ஆண்டு காத்தில் ஒவ்பயாரு பாசிக்கும் சி கயான் 

ிபகயக்கும் காதும் சி கயான் ந்த யாகத்தில் 

யருகிார் ன்கி கணக்கும் நூல்கில் பசால்ப்ட்டு 

இருக்கிது .அறத பாறுத்து ஒவ்பயாரு ஜாதகருக்கும் அதற்கு 

ற் டி ன்றநகனா தீறநகனா டக்கும் ., 

அறத ாம் ப்டி பதரிந்து பகாள்யது :- 
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சி பனர்ச்சினின் காது அந்த ாில் அன்றன 

ட்சத்திபத்றத குித்து றயத்துக் பகாண்டு இறத ஜாதகரின் 

ஜன்ந ட்சத்திபம் பதல் ண்ணி யரும் பதாறகனில் 9 ஆல் 

யகுத்த நீதி ண் ன்கயா அதன் டி., 

ண் - ----- யாகம் ---------- ன் 

1 -------------- களறத ------ பகடுதி பசய்யார் 

2 -------------- குதிறப ------ பயற்ிறன பகாடுப்ார் 

3 --------------- னாற -------- பசௌகரினத்றத பகாடுப்ார் 

4 ------------- ருறந -------- நத்திந ற பகாடுப்ார் 

5 -------------- சிங்கம் ---------- சத்ரு ாசத்றத ற்டுத்துயார் 

6 --------------- ரி -------------- கசாகத்றத உண்டு ண்ணுயார் 

7 ----------- காகம் ---------- ககம் நக்கயற பகாடுப்ார் 

8 ----------- நனில் ---------- ாத்றத உண்டு ண்ணுயார் 

9 ----------- அன்ம் ------------- சுகத்றத பகாடுப்ார் 

இறத அிந்து கணக்கிட்டு 71/2 சி டக்கும் காத்தில் ன் 

அின கயண்டும். 
 

ரிகாபம்  : -  

 

சி ஒருயருக்கு தான் ஈஸ்யப  ட்டம் உண்டு ,ிபாத்தறக்கு பசயிநடுப்யர் 
,யள்ார் கண்ட  நித கன  உணர்த்துயர் சி கயான் ., 

சி அனுநனுக்கு சத்ரு  இயறப யமிடாம் ,யிானகர் ,திருநாற 
யமிடாம் ., 

1. ீச ஜாதினிருக்கு ல்யமிபம் ,ல்ிவும் தந்தால் சி  துன்ம்  
தருயதில்ற ., 

2. உடல் ஊணபற்காறப ஆதிரிப்து ., 
3. ிந்தயறப காப்ாற்றுயது ., 

4. உறமப்க உறுதுறணனாக பகாண்டிருக்கும்  பதாமிார்கற 
ஆதரித்தால்  சி ிச்சனநாக துன்ம்  தருயதில்ற ., 

5. இது அனுயத்தில் கண்ட  சத்தினம் – ஆணய கறன நத்திிருந்து 
துபத்தி யிட்டால் துன்கந தருயதில்ற சி ., 
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ஓம் நமசிவோய ; குரு தட்சணோமூர்த்தியோய நமே 

 

 

ேீதோசோரமும் ஜ ோதிடமும் 

 

 
எது நடந்தஜதோ, அது நன்றோேஜவ, நடந்தது 

 

எது நடக்ேிறஜதோ, அது நன்றோேஜவ, நடக்ேிறது 

எது நடக்ே இருக்ேிறஜதோ, அதுவும் நன்றோேஜவ நடக்கும் 

 

உன்னுடடயடத எடத நீ இழந்தோய்? எதற்ேோே நீஅழுேிறோய்?எடத நீ கேோண்டு வந்தோ
ய் அடத நீஇழப்பதற்கு? 

 

எடத நீ படடத்திருந்தோய், அது வணீோவதற்கு ?எடத நீஎடுத்து கேோண்டோஜயோ, அது இங்
ேிருந்ஜதஎடுக்ேப்பட்டது.எடத கேோடுத்தோஜயோ, அது இங்ஜேஜயகேோடுக்ேப்பட்டது. 

எது இன்று உன்னுடடயஜதோ அது நோடைமற்கறோருவருடடயதோேிறது 

மற்கறோரு நோள், அது ஜவகறோருவருடடயதோகும் 

 

 

ஜ ோதிடம் ஓர் அறிமுேம்: 
ஜ ோதிடம் என்பது ஜவதத்தின் ஒரு பகுதியோகும். நோம் முற்பிறவியில் சசய்த 
விமனேளுக்ஜேற்ப இப்பிறவியில் நமக்கு ஈற்படும்  னன சுேதுக்ேத்மத அறிய ஒரு 
 ோதேம் எழுத ஆரம்பிக்கும் ஜபோது 

ச னனி ச ன்ம சசௌக்ேியோனோம் 

வர்ததினி குல ஸம்பதோம் 

பதவி பூர்வ புண்ணியோனோம் 

லிக்ேியஜத  ன்ம பத்திரிேோ. 
முன் விமனப் பயனில் தோன் பிறப்பு ஏற்படுேிறது. முன்விமனப் பயனில் தோன் பிமைப்பு 
ஏற்படுேிறது. நம்முமடய பூர்வ புன்னியம் தோன் இப்பிறவியல் நோம் அனுபவிக்ேிற சுே 
துக்ேங்ேளுக்கு ேோரணமோய் அமமேிறது. நோம் சசய்ேின்ற விமனேஜள நமக்கு அடுத்தப் 
பிறவிமயத் ஜதோற்றவிக்ேிறது என்பதமன இதன் மூலம் அறிேிஜறோம். 
 

 

 

ஜ ோதிடம் கபோதுவோனது. யோருக்கும் கசோந்தமோனதில்டை. ஒவ்சவோருவரும் ஜ ோதிட 
நூல்ேமளப் படித்து, எழுதினோல் தவறில்மல.  
பல ஆயிரம் ஆண்டுேளுக்கு முன்ஜப உருவோனது இந்த ஜ ோதிடக்ேமல. இன்று 
அண்ணோமமல பல்ேமலேைேம்,மதுமர ேோமரோ ர் பலேமலேைேம் ஜபோன்றமவயும் 
ஜ ோதிடத்துக்கு என்று பட்டயம் வைங்ேி போடம் சசோல்லி தருேின்றன.இவர்ேள் நடத்தும் 
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போடங்ேள் மிே நுணுக்ேமோேவும் ,பைம்சபருமமயும் ,ேிரே ேணக்ேீடுேள் துல்லியமோேவும் 
இருக்ேின்றன.ஜ ோதிடம் என்பஜத ேணக்குதோன்.அறிவுேிரேம் புதன் 
வலுத்தவர்ேளும்,ஆன்மீே உணர்மவ தருேிற ,பிறருக்கு நல்ல வைிேோட்டியோே திேை 
மவக்கும் குருவும் ,வலுத்தவர்ேளும் தோன் இக்ேமலயில் பிரேோசிக்ே முடியும்.அஜத 
ஜபோல மன திடம் தருேிற சந்திரனும் நன்கு அமமய ஜவண்டும்.இமவ லக்னத்தில் 
இருந்து வோக்கு ஸ்தோனம்,பத்தோமிடம் எனும் சதோைில் ஸ்தோனம் ஜபோன்றவற்றில் 
சிறப்போே அமமய ஜவண்டும்.அவர்ேள்தோன் இமத படிக்ே முடியும்.சதோைிலோே சசய்ய 
முடியும் 

 

1,4,7,10 ஜபோன்ற ஜேந்திர ஸ்தோனத்திஜலோ அல்லது வோக்கு ஸ்தோனம் என்று சசோல்லப்படும் 
இரண்டோம் வடீ்டிஜலோ புதன் இருந்து ,புதன் சேட்டு ஜபோேோமல் இருந்து குருவின் 
போர்மவயும் ேிட்டிவிட்டோல் அவன் மிே சிறந்த ஜ ோதிடனோே உருசவடுப்போன் 

 
 

ஜ ோதிடத்தில் புலமம சபரும்  ோதே அமமப்புேள் ; 
 
தஸோம்ஸத்தில், நவோம்சத்தில், அல்லது இரோசியில் ; 
 
1)எந்த லக்ேினத்திற்கு 1,5,9,அதிபதிேள் .அல்லது 10,11,அதிபதிேள்சம்பந்தம் சபற்று ரிஷப இரோச
ிியில் இருப்பது . 
 
2)லக்ேினத்திற்கு இரண்டோம் அதிபதியும் புதன்பேவோனும் பலம் சபற்றுஜேந்திரத்தில் இருப்பது
 அல்லது 3,6,10,11. இருப்பது. 
 
3) லக்ேினோதிபதியுடன் சுக்ேிரபேவோன் பலம் சபற்று சம்பந்தம்சபறுவது. 
அல்லது சுக்ேிரன்பேவோன...ி  இரண்டோம் போவத்தில் பலம் சபற்றுஇருப்பது. 
ஐந்தோம் ஆறோம் அதிபதிேள் இமணந்து இருப்பது . 
 
பத்தோம் அதிபதியும் பதின்சனோனம் அதிபதியும் இமணந்து இருப்பது. 
 
சூரியபேவோனுக்கும் , சந்திரபேவோனுக்கும் , லக்ேினத்திற்கும் இதில்ஒன்று ஜமஜல குரிப்பிட்ட
துப்ஜபோல் அமமயுமோனோல் ஜ ோதிடத்தில்புலமம தரும் . 
 
4)அந்தணன் எனும் குருபேவோனும் ஜசய் எனும் சசவ்வோய்பேவோனும்கூடி வலிமமயோன இட
ங்ேளில் அமர்ந்திருந்தோல்  ோதேன் எந்தலக்ேினத்தில் பிறந்திருந்தோலும்  ோதேன் நற் குணங்ே
ள் உமடயவன்ேவித் திறமமயுமடயவன் ஜ ோதிடத்தில் ேணிதத்தில்திறமமயுமடயவன் . 
 
5)ஜசய் எனும் சசவ்வோய்பேவோனும் மதிமேன் எனும் புதன்பேவோனும்கூடி வலிமமயுடன் சுப
ஸ்தோனங்ேளில் அமமயுப் சபற்ற  ோதேன்சசல்வந்தர்ேளோல் மதிக்ேப்படுவோன் பண்டிதன் சச
ல்வமுமடயவன்புேழ் சபறுபவன் பிறர்மதிக்கும் அறிவோற்றலும் உமடயவன் . 
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6) னன  ோதேத்தில் ஜசய் எனும் சசவ்வோய்பேவோனும் சவள்ளி எனும்சுக்ேிரபேவோனும் ஜசர்ந்
து சுப ஸ்தோனங்ேளில் இருந்தோல்  ோதேன்அசட்டுத்தனமோன பிடிவோதமுமடயவன் முட்டோள்
தனமோன வோதம்சசய்து துன்பப்படுபவன் . 
 
7)ேதிர் எனும் சூரியபேவோனும் மதிமேன் எனும் புதன்பேவோனும்ஜசர்ந்து சுப ஸ்தோனங்ேளில் 

அமமந்துள்ள  ோதேன் பிறந்த லக்ேினம்எதுவோே இருந்தோலும் சசோந்த வடீுஉமடயவன் சசல்
வ வசதிசபறுபவன்பலவித போக்ேியங்ேமள அமடவோன்  

 
 

அடிப்பமட ஜ ோதிட நூல்ேள்  

 

தமிைில் ஜ ோதிட நூல்ேமள சபோறுத்தவமர சமோத்தம் 66 உள்ளன,அவற்றில் சோதே 
அலங்ேோரம் முக்ேியமோனது.இமத ேீரனூர்நடரோ ன் எழுதினோர். மங்ேஜளஸ்வரியம், 

வமீேவி ஜ ோதிடம்,சோதேசூடோமணி, சிஜனந்திரமோமல, தோண்டவமோமல,சோதே 
சிந்தோமணி,சந்திர ேோவியம்,ஆனந்த ேளிப்பு , புலிப்போணி ஜ ோதிடம்,அவசியம் படிக்ே 
ஜவண்டிய நூல்ேள். 
 

தனிப்பட்ட முமறயில்  யோரும் ஜ ோதிடத்மத உரிமம ஜேோரக் கூடோது என்பது தோன் 
ேீமதயின் உபஜதசம்  

 
 

ஒரு நல்ை ஜசோதிடருக்கு பின்வரும் ஐந்து அம்சங்ேள் இருக்ேஜவண்டும். 
 
1. குரு போரம்பரியம் ஜவண்டும். 
 
இப்ஜபோது ஓய்வு சபற்ற பலர் ஒருவோறு பஞ்சோங்ேம் போர்க்ேத் சதரிந்து ஒன்றிரண்டு 
ஜசோதிடப் புத்தேங்ேமளவோசித்து அறிந்துவிட்டு ஜசோதிடரோே உலோ வருேின்றோர்ேள். இது 
பணம் சம்போதிக்ேமட்டுமல்...லமற்றவர்ேளுமடய ேவனத்மத ஈர்க்ேவும் ஒரு சுலபமோன 
வைி. அடுத்தமுமற ஒரு குடும்ப ஒன்றுகூடலிஜலோ அல்லது விைோவிஜலோ நீங்ேள் 
ஒருவருக்கு மே ஜரமே ஜசோதிடம் அல்லது எண் ஜசோதிடம் சசோல்லிப் போருங்ேள்; சேோஞ்ச 
ஜநரத்தில் எத்தமன ஜபர் உங்ேமளச்சூழ்ந்து சேோள்வோர்ேள் என்று. நீங்ேள் 
புறப்படும்ஜபோது பலருக்கு உங்ேள்சதோமலஜபசி இலக்ேம் ஜவறு சேோடுத்துவிட்டு 
வரஜவண்டியிருக்கும். இதற்கு எந்தவித ஜசோதிடமும் சதரிந்திருக்ேத் ஜதமவயில்மல. 
 
2. வோக்கு சித்தி ஜவண்டும். 
 
இதற்கு ஜசோதிடருமடய சோதேத்தில் இரண்டோமிடமோேியவோக்குத்தோனம், அதன் அதிபதி 
என்பன பலம் சபற்றிருக்ே ஜவண்டும். இது ஜசோதிடத்துக்கு மட்டுமல்ல 
மவத்தியம், வர்த்தேம், அரசியல் ஜபோன்ற எல்லோ துமறேளுக்கும் சபோருந்தும். 
 
3. ஜசோதிடருமடய சோதேத்தில் அவருக்கு ஜசோதிடம் மே வருவதற்குரிய பலன் இருக்ே 
ஜவண்டும். 
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குறிப்போே புதன் பலம் சபற்று நன்னிமலயில் இருக்ே ஜவண்டும். குரு நன்னிமலயில் 
இருந்தோலும் ஜசோதிடக்ேமல மே வரும்.பத்தில் ஜேது தனித்து இருத்தல் சிறப்பு  
 
4. சதய்வ வைிபோடு இருக்ே ஜவண்டும். 
 
ஜசோதிடம் ஜவதங்ேளின் ஆறு அங்ேங்ேளில் ஒன்று. இது ஒரு சதய்வேீக் ேமல. ( 
எக்ேமல சதய்வேீம் இல்மல என்று ஜேட்ேோதீர்ேள்) இமத போவித்து பலன் 
சசோல்லுபவர்ேள் தினமும் தவறோது தமதுதனிப்பட்ட ஆத்மோர்த்த பூமச வைிபோடுேள் 
சசய்து ஒழுேி வர ஜவண்டும். ஏசனன்றோல் ஜசோதிடம் ஒரு வைிேோட்டஜல தவிர முடிந்த 
முடிபல்ல. சதய்வ சித்தம் என்பது எல்லோவற்மறயும் மோற்றி அமமக்கும் வல்லமம 
வோய்ந்தது. இதில் பல அனுபவங்ேள் உள்ளன. 
 
5. ஆதரவோே ஆஜலோசமன சசோல்லும் போங்கு ஜவண்டும். 
 
சில ஜசோதிடர்ேள் உனது குடும்பம் இந்த வருட இறுதிக்குள் பிரியும் 
என்றும்; உனது தோயோர் இந்த மோத இறுதிக்குள் ேோலமோவோர் என்றும்;உனது துமணவி 
உன்மன விட்டு நீங்குவோர் என்றும் ஜசோதிடம் சசோல்லி அனுப்புவமத போர்க்ேிஜறோம். 
அவர்ேள் ேணிப்பில் தவறில்மல. ஆனோல் அமத சசோல்லும் விதம் தவறு. 
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ஓம் நமசிவோய ; குரு தட்சணோமூர்த்தியோய நமே 

 

 

ஜ ோய்ேளும் ஜ ோதிடமும் 
 

போவங்ேள் குறிப்பிடும் உடற்போேங்ேள் மற்றும் ஜ ோய் 

  

லக்ன போவம்: 

ஒருவரது உயரம், ஜதோற்றம், பருமன் இவற்மறக் குறிப்பதோகும். சிறப்போே,தமல, மூமள, ஜரோ
மம், ஜதோமலக்குறிக்கும். நிறத்தின் தன்மயக் குறிக்கும்.லக்னத்தில் இருக்கும் ேிரேம், போர்க்கு
ம் ேிரேத்திற்ஜேற்ப அவரது நிறம்அமமயும். 

ஆயுள் – ஜநோய் எதிர்ப்புச் சக்தி – அல்லது இறுதி வமர ஏதோவது ஒருவியோதியோல் துன்பப்படும்
 நிமல சக்தி – ஜநோய் தோங்கும் சக்தி உடல் உறுதிவியோதியிலிருந்து விடுபடும் நிமல – ஜநோய் 

குணமோகும் நிமல. 

 

2ம் போவம்: 

முேம், ேண்ேள், பற்ேள், ததோண்மட, மூக்கு, குரலின் தன்மம இவற்மறக்குறிக்கும். 

இளமமக் ேோலத்தில் ஏற்படும் ஜநோய்ேள். அவற்றோல் ஏற்படும் போதிப்பு 

 

3ம் போவம்: 

ேோதுேள், ேழுத்து, ஜதோள்பட்மட, மேேள், மூச்சுக் குழுய், அதில் ஏற்படும்அழற்சி, குரல் வமள, 

குரல் வமள அழற்றி. 
ஜநோய் எதிர்ப்பு சக்தி தபறும் தகுதி – ஜநோமயத் தோங்கும் மதரியம், உடலில்ஏற்படும் சக்தி இரத்
தத்தின் தன்மம, முதலியன 

 

4ம் போவம்: 

மோர்பேம், நுமரயரீல், உணவுக் குழோய். 

குடும்பத்தில் வரும் பரம்பமர ஜநோய், உணர்ச்சி வசப்படுவதோல் ஏற்படும்ஜநோய் மன வருத்தத்
தோல் ஏற்படும் போதிப்பு 

 

5ம் போவம்: 

இருதயம், ஈரல், மண்ணரீல், ேமணயம், சிறுகுடல் பகுதி, பித்தப்மப. 

தபண்ேளுக்கு ேர்ப்ப ேோலத்தில் ஏற்படும் போதிப்பு, உணர்ச்சிேளோல் ஏற்படும்போதிப்பு 

 

6ம் போவம்: 

ேிட்னி, குடல் பகுதி. 
வியோதிேமளக் குறிப்பிடும் இடம். விபத்துக்ேளோல் ஏற்படும் போதிப்பு,அதனோல் ஏற்படும் ேோய
ம், துன்பம் முதலியன 

 

7ம் போவம்: 

ேர்ப்பப் மப, ேர்ப்ப மபக்குச் தசல்லும் குழோய் (ஃதபஜலோபியன் டியூப்), ேருமுட்மட மலக்குடல்
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, அடி வயிறு. 

உடல் உறவோல் ஏற்படும் வியோதிேள். 

 

8ம் போவம்: 

தவளிப்புற த னன உறுப்புக்ேள், ஆசனவோய் (மலத்துவோரம்). 

தீரோத வியோதிேள் ேண்டு பிடிக்ே இயலோத வியோதிேள். அவற்றோல் ஏற்படும்துன்பம், இழப்பு 

 

9ம் போவம்: 

இடுப்பு, ததோமடப்பகுதி. 
இமறயருளோல் தபறும் உடல் நலம். 

 

10ம் போவம்: 

முழங்ேோல் மூட்டுப்பகுதி. 
உடலின் சக்தி, தசயல் திறன், தசயலோற்றும் தகுதிக்ேோனச் சக்தி தபறும்நிமல 

 

11ம் போவம்: 

ேோல், ேண். 

வியோதிேளிலிருந்து விடுபடும் நிமல. ஜநோய் குணமோகுமோ? என்பமதயும்ததரிவிக்கும் போவம் 

 

12ம் போவம்: 

போதம், ேண். 

மருத்துவ மமனயில் இருக்கும் நிமல. குடும்பத்மத விட்டு தனித்திருக்கும்நிமல ததோற்று ந
ஜ ோய் போதிப்போல் தனி விடுதியில், மருத்துவ மமனயில்தனிப்பகுதியில் இருக்கும் நிமல 

 

 
 
 

ஒருவரது  ோதேத்தில் லக்னத்திற்கு ஆறோமிடம் ஜரோே ஸ்தோனம் எனப்படும். இந்த 
ஆறோமிடம் மூலம் குறிப்பிட்ட  ோதேர் எத்தமேய ஜநோய்ேளுக்கு ஆட்படுவோர் என்பமத 
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அறியலோம். ஆறோமிடத்தில் அமர்ந்துள்ள ேிரேங்ேள் மூலமும், ஆறோமிடத்மத போர்மவ 
தசய்யும் ேிரேங்ேள் மூலமும், அந்த  ோதேர் எத்தமேய ஜநோய்ேளுக்கு ஆட்படுவோர் 
என்பமதயும் அறிய இயலும். இந்த ஜநோய்ேளின் தோக்குதல் எப்ஜபோது பலமோே தன் 
இயல்மபக் ேோட்டும், எந்த ேோலக் ேட்டங்ேளில் ேட்டுப்போட்டில் இருக்கும் என்பமதயும் 
அறியலோம். 
 

சூரியன்: மலச்சிக்ேல், அ ரீணம், தூக்ேமின்மம, ேண் ஜநோய்ேள், ரத்த அழுத்தம், இதய 
ஜநோய், ஆஸ்துமோ, வயிற்றில் பூச்சிேள் ஜபோன்ற ஜநோய் ேமளயும்  ுரம் ஜபோன்றமவ. 
 

சந்திரன்: மனஜநோய்ேள், உணர்ச்சி வசப்படுதல், அதிஜவே இதயத் துடிப்பு, ரத்த அழுத்தம், 

ேோச ஜநோய், ரத்த ஜசோமே, சளி, ேபம், போலியல் ஜநோய்ேள் இமரப்மபப் புண், நீரிழிவு, 

குடல் புண் ஜபோன்றமவ. 
 

சசவ்வோய்: மூலஜநோய், நீரிழிவு, இமரப்மப மற்றும் குடல் ஜநோய்ேள், மன அழுத்தம், 

ஜதோல் வியோதிேள், இதய ஜநோய், நரம்புத் தளர்ச்சி, அம்மம, விபத்து மற்றும் 
ஆயுதங்ேளோல் போதிப்புேள். 
 

புதன்: இதய ஜநோய்ேள், ரத்த அழுத்தம், வயிற்றுப்புண், புற்றுஜநோய், ஜதோல் ஜநோய்ேள், 

நரம்பு தளர்ச்சி, இமரப்மப புண் ஜபோன்றமவ. 
 

குரு: ததோண்மட சம்பந்தமோன ஜநோய்ேள், மதரோய்டு, அம்மம, முடக்கு வோதம், ேோமோமல, 

நரம்பு சம்பந்தப்பட்ட வியோதிேள், பக்ே வோதம், ேீழ் வோதம், நீரிழிவு ஜபோன்றமவ. 
 

சுக்ேிரன்: ேண், ேோது, மூக்கு ஜநோய்ேள். நுமரயரீல் ஜநோய், இருமல், குடல்புண், இருதய 
ஜநோய், ரத்த அழுத்தம், போலியல் ததோடர்பு வியோதிேள் ஜபோன்றமவ. 
 

சனி: மனஜநோய், மே ேோல் வலிப்பு, மூமள போதிப்பு, ஜதோல் ஜநோய், நீண்ட ேோல 
வியோதிேள், சிறுநீரே ஜநோய், பித்தம், குடல் ஜநோய், விபத்தோல் போதிப்பு ஜபோன்றமவ. 
 

ரோகு: அதிே அமிலம் சுரத்தல், வயிறு ஜேோளோறுேள், அ ரீணம், தூக்ேமின்மம, மூமள 
ஜநோய், குடல் புண், ஜதோல் வியோதிேள் ஜபோன்றமவ 

 

ஜேது: புற்றுஜநோய், வோதம், ஜதோல் ஜநோய்ேள், ேோலரோ, நரம்புத் தளர்ச்சி, சிறுநீரேக் ஜேோளோறு 
ஜபோன்றமவ. 
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பஞ்சாங்கம்    வேத வ ாதிட பாடங்கள் (ASTROLOGY ) 

 

வ ாதிடம் பார்க்கிற எல்வ ாரும், பஞ்சாங்கம் னு ஒன்னு ேச்சு இருப்பாங்க.. இல்வ யா? 

பஞ்சாங்கம் னா என்ன? பஞ்சாங்கம்னா ஐந்து  அங்கங்கள்னு அர்த்தம். 
 

அந்த ஐந்து அங்கங்கள்: 
 

1.வாரம் / நாள்  2   திதி     3. நட்சத்திரம்        4. ய ாகம்            5. கரணம் 

 

ஞாயிற்றுக்கிழவை முதல் சனிக்கிழவை ேவை உள்ள ஏழு நாட்கள்தான் ோைம். 
-------------------------------------------------------------- 

திதி என்பது ேளர்பிவறப் பிைதவை முதல் தபள்ர்ணைி 
ேவை உள்ள பதிவனந்து நாட்களும், வதய்பிவறப் 

பிைதவை முதல் அைாோவச ேவை உள்ள பதிவனந்து 

நாட்களும், அதாேது அந்த முப்பது நாட்களும் திதியாகும் 

திதியில் இருந்து பிறந்ததுதான் வததி 
 

ோனதேளியில் சூரியனுக்கும், சந்திைனுக்கும் உள்ள தூைத்வதச் தசால்ேதுதான் திதி 
 

ேிைதங்கள் இருப்பேர்கள், இவறேனுக்கு அபிவேகம் தசய்பேர்கள் இந்தத் திதி பார்த்துத்தான் 
தசய்ோர்கள் 

 

அவதவபால் புதுக் கணக்குப் வபாடுபேர்கள் அதிகம்  ேிரும்புேது தசைித் திதி 
 

3. திருைணம்,  இடம் ோங்குேது வபானற சுப காரியங்கவளச் தசய்பேர்கள் அஷ்டைி, நேைி திதியில் 
தசய்ேதில்வ . 
 

4. ஒரு ைனிதனின் ைைணத்வத திதிவய வேத்துதான் குறிப்பிடுோர்கள். ஒருேன் ஐப்பசி  ைாதம் 
ேளர்பிவற நேைி திதியில் கா ைானால், ஒரு ஆண்டு கழித்து அல் து ேருடா ேருடம் அேனது 
சந்ததியினர்அவத ஐப்பசி ைாதம் ேளர்பிவற நேைி திதியில் தான் அேனுக்கு நிவனவுச் 
சடங்குகவளச்  தசய்ோர்கள்.கிைாைங்களில் தங்கள் ேடீ்டில் பவடயல் வபாடுோர்கள். இதுவபான்று 
இன்னும் ப  பழக்கங்கள் இந்தத் திதிவய வேத்துப் ப  சமூகங்களில் ப ேிதைாக உள்ளது. 
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நட்சத்திைம் என்பது அஸ்ேினி முதல் வைேதி ேவையுள்ள 27 நட்சத்திைங்கள். பூைிவய சுற்றி சந்திைன் 
தசல்லும் பாவதயில் எந்த நட்சத்திைம் உள்ளவதா  அதுதான் அன்வறய ந்ட்சத்திைம். 27 நாட்களில் சந்திைன் 
ோனதேளியில் ஒரு சுற்வற முடித்துேிட்டு அடுத்த சுற்வற அைம்பித்துேிடும் 

 

தினசரி ஒரு நட்சத்திைம் என்பதால் ஒவ்தோரு நாளும் சந்திைவன வேத்துப் பிறந்த நட்சத்திைம் ைாறும், 

அவதவபா  2.25 நாட்களுக்கு ஒருமுவற பிறந்த ைாசியும் ைாறும். 
தைாத்தம் இருக்கிற 27 நட்சத்திைங்கவளப் பற்றி நாம் ஏற்கனவே பார்த்து இருக்கிவறாம்.. இல்வ யா? 

 
 ========================================================== 

கைணம் - என்பது திதியில் பாதி தூைத்வதக் குறிக்கும்.  
கைணங்கள் தைாத்தம் 11-ஆகும். அவேயாேன:1. பே,  2. பா ே,  3. தக ே,  4. வததூவ ,  5. கைவச,  6. 

ேணிவச,  7. பத்தவை,  8. சகுனி,  9. சதுஷ்பாதம்,   10.  நாகேம்,  11. கிம்ஸ்துக்னம். 
 
 

ோனதேளியில் ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்தில் இருந்து சூரியனும், சந்திைனும் தசல்கிற தைாத்த தூைத்வதக் 
குறிப்பது வயாகம்.  
 
 

நல்  நாளா , இல்வ யா? னு வ ாசியவைப் பார்த்து நாள் குறிக்கிறப்வபா, இவத எல் ாம் பார்த்துத் தாங்க 
தசால் ணும். 
 
 

யார் ேர்றாங்கவளா, அேருக்கு  க்கினத்தில் இருந்து 9 ஆம் ேடீ்டுக்கு அதிபதி யாவைா, அேருக்கு உரிய 
கிழவை வதர்ந்து எடுத்து , நல்  வநைம் பார்த்து தசான்னா, சிறப்பா இருக்கும். 
 

சி  நாட்கவள கா ண்டரில் பார்த்தாவ  வபாட்டு இருப்பார்கள்  - சித்த வயாகம், ைைண வயாகம், அைிர்த 
வயாகம் என்று... 
 

சி  கிழவைகளுடன் சி  நட்சத்திைங்கள் வசரும்வபாது, அது ஒவ்ோத நாளாகிேிடும். 
 

ஞா ிறு:  அவிட்டம், கார்த்திகக 

திங்கள்  :  அஸ்விணி, உத்திராடம் 

சசவ்வாய்: பூரட்டாதி, யராகிணி, விசாகம், திருவாதிகர 

புதன் கிழகை: ஹஸ்தம் 

வி ாழக்கிழகை: கார்த்திகக, திருவாதிகர, உத்திரம், சத ம், அனுஷம்  

சவள்ளிக்கிழகை: யராகிணி , ஆ ில் ம், ைகம்,திருயவாணம்,  

சனிக்கிழகை: ஆ ில் ம், பூரட்டாதி, சித்திகர, உத்திரம் 

 

வைற்கண்ட கிழவைகளில், குறிப்பிட்டுள்ள இந்த நட்சத்திைங்கள் வசர்ந்துேந்தால் அன்று ைைணவயாகம். 
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ைைணவயாகத்தன்று சுப காரியங்கவளச் தசய்ய ைாட்டார்கள். 
அன்று தசய்யும் முக்கியைான தசயல்கள் ேிருத்தி அவடயாது. 
 

உதாைணத்திற்கு, ைைணவயாகத்தன்று நீங்கள் ஒரு இடத்வத ோங்குகிறரீ்கள் என்று 
வேத்துக்தகாள்ளுங்கள். நி ம் உங்களிடம் தங்காது. வகவய ேிட்டுப் வபாய்ேிடும். அல் து சிக்கல் 
ைிகுந்த இடைாகி உங்கள் பணம்  ைாட்டிக் தகாண்டுேிடும். ைைண வயாகத்தன்று  ஒருேர் புதிதாக ஒரு 
ேியாபாைத்வதத் ததாடங்கினால், அது அபிேிருத்தியாகாது. ேியாபாைம் தசழிப்பவடயாது. அன்வறயத் 
வததியில், திருைணம் தசய்து தகாண்டால், ைண ோழ்க்வக கசப்பில் முடிந்துேிடும். பிரிேில் 
முடிந்துேிட ாம். 
பணி ைாற்றத்தில் வேறு ஒரு ஊருக்குச் தசல்கிறரீ்கள். தசன்று அங்கு பணியில் வசரும் நாள், ைைண 
வயாக நாளாக இருந்தால், அங்வக நீங்கள் ப  பிைச்சிவன கவளச் சந்திக்க வநரிடும். 
ைைணவயாகத்தன்று யாருக்கும் கடன் தகாடுக்காதீர்கள். தகாடுத்தால் அது ேைாக் கடனாகிேிடும். ( நம்ை 
ஏங்க சார் கடன் சகாடுக்கிற நிகைகை சை இருக்யகாம் னு யகக்கிறஙீ்களா ? ஒன்னு பண்ணைாம்.. 
... நீங்க வாங்கி  கடகனத் திருப்பிக் சகாடுப்பதற்கு அந்த நாகளப் ப ன்படுத்தைாம். கடன் 
தரீ்ந்துவிடும். அந்த நபரிடயைா, அல்ைது அந்த வங்கி ியைா ைீண்டும் கடன் ஏற்படாது.. ட்கர 
பண்ணித்தான் பாருங்கயளன்.. .) 

 

இதுவபா  முடிேிற்குக் தகாண்டுேை , கழட்டி ேிட வேண்டும்  என்று நிவனக்கும் தசயல்கவள, அன்று 
தசய்ய ாம். 
 

இதற்கு எதிரிவடயாக , சி  கிழவைகளுடன் சி  நட்சத்திைங்கள் வசரும்வபாது, அது அைிர்தவயாக 
நாளாகிேிடும். 
 

ஞா ிறு: உத்திரம், உத்திராடம், உத்திரட்டாதி, திருயவாணம், பூசம், மூைம் 

திங்கள் : சுவாதி, புனர்பூசம்,யராகிணி, ைிருகசரீிடம் 

சசவ்வாய்: உத்திரம், மூைம் 

புதன் : உத்திராடம், பூரம், பூராடம், பூரட்டாதி, உத்திரம் 

வி ாழன்  : சுவாதி, மூைம்  

சவள்ளி : அஸ்விணி, பூசம், ஹஸ்தம், மூைம் 

சனி: ைகம், சத ம், கார்த்திகக, சுவாதி 
 

அைிர்தவயாகத்தன்று சுப காரியங்கவளச் தசய்ய ாம். நைக்குச் சாதகைான ேிவளவுகவள 
ஏற்படுத்தக்கூடிய பணிகவளச் தசய்ய ாம். சுருக்கைாகச் தசான்னால், ைைண வயாக தினங்களில் எது 
எவதச் தசய்யக்கூடாது என்று தசான்வனவனா, அவததயல் ாம் இந்த நாட்களில் தசய்ய ாம்...... 
   
 

வை  தசான்ன தைண்டும் முக்கியைான வயாகங்கள்.முக்கியைா ைனசிவ  ஞாபகம் இருக்கட்டும். ைற்றது  , 

இல்வ ன்னா கூட பைோ இல்வ . 
 

சுபா சுப வயாகம்; சித்த வயாகமும் அைிர்த வயாகமும் சுபகருைங்களுக்கு உரிய சுப வயாகங்களாகும். 
 

ைைண வயாகம், நாச வயாகம், உற்பாத வயாகம், பிைப ா நிஷ்ட வயாகம், திரிபுஷ்கை வயாகம் எனபன சுப 
கருைங்களுக்கு ேி க்கப்படும் அசுப வயாகங்களாகும். 
 
 

 ஒரு வ ாதிடைா உங்க கிட்வட ைக்கள் என்ன எதிர் பார்ப்பாங்க....  ஒன்னு ,  ாதகம் பார்த்து , ப ன் 
ததரிஞ்சுக்கிடுறது.. அப்புறம்.. எதாேது நல் து , வகட்டது நடக்கிறப்வபா - நாள், வநைம் பார்த்து , குறிச்சுக் 
தகாடுக்க தசால்லுோங்க இல்வ யா?  அதுக்கு தான் , நீங்க பஞ்சாங்கம் ததளிோ பார்க்க ததரியணும்.. 
சரி, பஞ்சாங்கப்படி , நீங்க இன்னும் ததரிந்துதகாள்ள வேண்டிய தகேல்கள் பற்றி .. தகாஞ்சம் 
பார்க்க ாம். பஞ்சாங்கம் தசால்றது தேிை, நம்ை கருத்துக்களும் இவடயிவ  வபாடுறதாவ  , இந்த பதிவு - 
தைாம்பவே நீண்டு  ேிட்டதாவ  ... இைண்டு  / மூன்று பதிோ வபாடுவறன்... ஓவக ோ..? 

 

RangaRakes tamilnavarasam.com



*எந்த ைாசத்தில் பூர்ணிவை, அைாோஸ்வய இல்வ வயா அந்த ைாஸத்துக்கு ேிேைாசம் என்று தபயர். 
* எந்த ைாசத்தில் இைண்டு பூர்ணிவைவயா, இைண்டு அைாோஸ்வயவயா ேருகிறவதா அதற்கு ை ைாசம் 
என்று தபயர். 
* ேிே ைாசத்திலும், ை  ைாசத்திலும் சுபகார்யங்கவள ேி க்க வேண்டும். 
* ஆனால் சித்திவை, வேகாசி, ைாதத்தில் இவே நிகழுைானால் அந்த இரு ைாதங்களுக்கும் இந்த வதாேம் 
கிவடயாது. 
 

அ னங்கள் 

ஒரு ேருடம் இைண்டு அயனங்களாகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ளது. சூரியன்  ைகை ைாசியில் பிைவேசிக்கும்வபாது 
உத்தைாயனம் ததாடங்குகிறது. கடக ைாசியில் பிைவேசிக்கும் வபாது தக்ஷிணாயனம் ததாடங்குகிறது. 
  

வதைாதம் ததாடங்கி ஆனி முடிய  6 ைாதங்கள் உத்தைாயன கா ைாகும். இக்கா கட்டத்தில் எல் ா நல்  
காரியங்களும் தசய்ய ாம். கும்பாபிவேகம், க்ைஹப்பிைவேசம் வபான்றவே இக்கா கட்டத்தில் நிகழ்ேது 
உத்தைம். 
ஆடி ைாதம் ததாடங்கி ைார்கழி ஈறாக 6 ைாதங்கள் தக்ஷிணாயனம் ஆகும். இக்கா கட்டத்தில் நல்  
காரியங்கவளத் ததாடங்குேவத தேிர்க்க முடியுைானால் தேிர்ப்பது நல் து. 
 
 

ருதுக்கள் - 6 

ஒரு ேருடம் 6 ருதுக்களாகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ளது. 
சித்திவை, வேகாசி - ேஸந்த ருது 

ஆனி, ஆடி, - க்ரீஷ்ை ருது 

ஆேணி, புைட்டாசி - ேர்ே ருது 

ஐப்பசி, கார்த்திவக - சைத் ருது 

ைார்கழி, வத - வஹைந்த ருது 

ைாசி, பங்குனி - சிசிை ருது 

 

கிழகைகள் - 7 

ஒரு நாள் என்பது 60 நாழிவககள் தகாண்டது. ஸூர்ய உதயத்தி ிருந்து ைறுநாள் ஸூர்வயாதயம் ேவை 
ஒரு நாளாகும். 
சாயா க்ைஹங்கள் இைண்டு நீங்க ாக ைீதமுள்ள ஏழு க்ைஹங்களுக்குரியதாக ஏழு நாட்கள் தகாண்ட கா  
அளவு ஒரு ோைம் என்று தைிழில் அறியப்படுகிறது. 
ஒரு நாவளக்குரிய தபயைாக ோஸைம் என்ற தசால் ஸங்கல்பத்தில் பயன்படுத்தப்படுகிறது. 
நவடமுவறப் தபயர் ஸங்கல்பத்தில் கூற வேண்டியது 

 

 

ஞாயிறு - பானு ோஸைம் 

திங்கள் - இந்து ோஸைம் 

தசவ்ோய் - தபௌை ோஸைம் 

புதன் - தஸௌம்ய ோஸைம் 

ேியாழன் - குரு ோஸைம் 

தேள்ளி - ப்ருகு ோஸைம் 

சனி - ஸ்திை ோஸைம் 

 

 

ருதுக்கள் , நாட்கள் எல் ாம் ஒரு தபரிய ேிேயைானு வகட்க ாம் . நீங்க ஒரு  ாதகம் பார்க்கிறஙீ்க.. 
அதுவ   னனம் - ப்ருகு ோஸைம் , னு வபாட்டிருந்தா , முழிக்க கூடாது இல்வ யா? 

 

 

இராகு காைம் : 
 

கிழகை = இராகு காைம் 
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ஞாயிறு = 04.30 - 06.00 

திங்கள் = 7.30 - 9.00 

தசவ்ோய் = 03.00 - 04.30 

புதன் = 12.00 - 01.30 

ேியாழன் = 01.30 - 03.00 

தேள்ளி = 10.30 - 12.00 

சனி = 09.00 - 10.30 

 
 

"சார், ஒவ்தோரு நாளும் கா ண்டவைப் பார்த்துதான் - ைாகு கா ம் ததரிஞ்சுக்கனுைா? ஈசியா எப்படி 
ஞாபகம் வேச்சுக்கிறது?" 
உங்களுக்கு தசால் வ னா எப்படி?  

கீவழ தசால் ி இருக்கிற ைாதிரி, ஒரு ேரிப் பாட்டு ஞாபகத்திவ  வேச்சுக்வகாங்க. ..... ஒவ்தோரு 
ோர்த்வதயிலும் ேரும் முதல் எழுத்து ---- அந்த கிழவை -- ேரிவசவ  ஒரு ஆர்டைா ேரும்.  ......   

 
 

திருவிழா சந்கத ில் சவளி ில் புகுந்து விகள ாட சசல்வது ஞா ைா? 

 

 
 

 நம்ை ோசகர்கள் கிட்வட திரும்ப , திரும்ப தசால்ற ேிேயம் இதுதான். உங்களுக்கு ேர்ற கஷ்டங்கள் 
ைவறஞ்சு , நீங்க ஒரு நல்  நிவ க்கு ேைணும்னு ேிரும்பினால் - ைாகு கா  வநைத்தில் , அம்ைன் ேழிபாடு 
தசய்யுங்க.   ிதா சகஸ்ைநாைம், அல் து ைகிோசுை ைர்த்தனி ஸ்வதாத்ைம் தசால்லுங்க. தசாந்த ததாழில், 
ேியாபாைம் பண்றேங்க தினம் கூட பண்ண ாம். முழுசா  ஒண்ணவை ைணி வநைம் முடியாட்டாக் கூட , 
கவடசி அவை ைணி வநைம் பண்ணுங்க.. உங்க ேடீு, அலுே கம்  - இப்படி உங்களுக்கு வதாதான 
இடங்களிவ  பண்ண ாம் .  அம்ைன் படத்திற்கு ைாவ  வபாட்டு, தீபம் ஏற்றி பண்ணுங்க..  
 நீங்க இருக்கும் இடத்து கிட்வட , இருக்கிற அம்ைன் ஆ யம் நீங்க வபாய் ேழிபட முடிஞ்சா  இன்னும் 
நல் து.. அந்த ஆ யம் ஒரு 200 / 300 ேருடம் ௦௦ பழவையான ஆ யைா  இருந்தால் தைாம்ப ேிவசேம்..  
 
 

தசாந்த ததாழில் இல் ாதேங்க தினம் வகாேிலுக்கு வபாக முடியாது . நீங்க , ஞாயித்துக் கிழவை 
சாயங்கா ம் , ைிஸ் பண்ணாைல் தசய்யுங்க. ைற்ற நாட்களில் உங்க ேடீ்டுவ  இருக்கிறேங்க , வபாக 
முடிஞ்சா வபாய்ட்டு ேைட்டும். 
 உங்களுக்கு ஒரு கஷ்டம் ேந்தா  முதல் ஆளா , துடிக்கிறது உங்க அம்ைா தான்.. அப்பா , நீங்க தைாம்ப , 
தைாம்ப கஷ்டப்பட்ட பிறகு தான் , நீங்க தகஞ்சுனா தான், உங்களுக்கு உதேி தசய்ோர். இல்வ யா? 
அம்ைா, நீங்க வகட்கிறது, அேங்களாவ  தகாடுக்க முடிஞ்சா , உடவன தகாடுத்திடுோங்க இல் ? உங்க 
ேிதிப்பயன்படி, உங்களுக்கு கிவடக்க வேண்டிய நல்  ேிேயங்கள் உடனடியா கிவடக்க , ைாகு கா  
அம்ைன் ேழிபாடு - தைாம்ப சு பைான முவற. 
 நான் வகாேிலுக்கு வபாய் சாைி கும்பிடுவறன்வ ன்னு, தபத்த தாவய  நீங்க கேனிக்காை வபாட்டால்... அந்த 
வ ாக ைாதா கூட ைனசு கல் ாகிடுோ.. அவதயும் ஞாபகம்  
 
 

எைகண்டம் 

இவதவபா  எைகண்ட கா ம் எப்வபாது என்பதவன அறிய ஒரு ேரிப்பாட்டு உண்டு. 
விழாவுக்கு புதிதாக சசன்று திரும்பும் ஞாபகம் சற்றும் சவறுக்காயத 

கிழகை : எைகண்டம் :: பகல் சபாழுதில் 

ஞாயிறு : 12.00 - 01.30 

திங்கள் : 10.30 - 12.00 

தசவ்ோய் : 09.00 - 10.30 

புதன் : 07.30 - 09.00 

ேியாழன் : 06.00 - 07.30 
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தேள்ளி : 03.00 - 04.30 

சனி : 01.30 - 03.00 

கிழகை : எைகண்டம் :: இரவுப் சபாழுதில் 

ஞாயிறு : 06.00 - 07.30 

திங்கள் : 03.00 - 04.30 

தசவ்ோய் : 1.30 - 03.00 

புதன் : 12.00 - 01.30 

ேியாழன் : 10.30 - 12.00 

தேள்ளி : 09.00 - 10.30 

சனி : 07.30 - 09.00 

இைாகு கா ம், எைகண்டம் ஆகிய வநைங்களில் சுபச் தசயல்கவள நீக்க வேண்டும். குளிவக கா த்தில் 
அசுபச் தசயல்கவள நீக்க வேண்டும். 
குளிகக 

கிழகை = குளிகக யநரம் :: பகல் சபாழுதில் 

ஞாயிறு = 03.00 - 04.30 

திங்கள் = 01.30 - 03.00 

தசவ்ோய் = 12.00 - 01.30 

புதன் = 10.30 - 12.00 

ேியாழன் = 09.00 - 10.30 

தேள்ளி = 07.30 - 09.00 

சனி = 06.00 - 07.30 

கிழகை = குளிகக யநரம் :: இரவுப் சபாழுதில் 

ஞாயிறு = 09.00 - 10.30 

திங்கள் = 07.30 - 09.00 

தசவ்ோய் = 06.00 - 07.30 

புதன் = 03.00 - 04.30 

ேியாழன் = 01.30 - 03.00 

தேள்ளி = 12.00 - 01.30 

சனி = 10.30 - 12.00 

 

 

ஏர் உழ 

அனுேம், ஹஸ்தம், சித்திவை, ஸ்ோதி, வைாகிணி, அேிட்டம், ைகம், அசுேனி, உத்திைம், உத்திைாடம், உத்திைாட்
டாதி, வைேதி, மூ ம், ஆகிய நக்ஷத்திைங்கள். 
ஞாயிறு, தசவ்ோய், புதன், தேள்ளி ஆகிய கிழவைகளில் பூைியில் ஏர் உழுேதற்கு ஆைம்பம் தசய்ய 
உத்தைம். 
திங்கள் ைத்யைம். 
ப்ைதவை, அைாோஸ்வய, வேத்ருதி, வ்யாகாதம், வ்யதீோதம் ஆகிய வயாகங்கள், பத்ை கைணம் 
ஆகியேற்வறத் தேிர்த்து ைற்வறய சுபதினங்களில் ஏர் உழ ஆைம்பித்தல் ந ம். 
 

ப ிர் சசய்  

ேிசாகம், ஹஸ்தம், ம்ருகசீர்ேம், ைகம், புனர்ேசு, வைாஹிணி, அசுேனி, திருவோணம், அேிட்டம், சதயம், உத்
திைம், உத்திைாடம், உத்திைட்டாதி, மூ ம், வைேதி, சுோதி, அனுேம், பூைம் ஆகிய 18 நக்ஷத்திைங்களில் - 
தசவ்ோய், ேியாழன், ஞாயிறு ஆகிய கிழவைகளில் ரிேபம், ைீனம், ைிதுனம். 
 

குழந்கதக த் சதாட்டிைில் விடுதல் 
உடல் ேளர்ச்சிக்கு ஓய்வு அேசியம். குழந்வதகளுக்கு இவறேனாவ வய ஏற்படுத்தப்பட்ட 
உடற்பயிற்சிதான் வக-கால்கவள அவசத்துக் தகாள்ளுேது. அவ்வுடற்பயிற்சிக்குப் பின்னர் ஓய்வு தகாள்ள 
கண் ேளை வேண்டும். குழந்வதப் பிறந்த 10, 12, 16 ைற்றும் 22-ம் நாளில் ததாட்டி ில் இடுேது ேழக்கம். 
இதற்கு 
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வைாகிணி, திருோதிவை, பூசம், உத்திைம், உத்திைாடம், அேிட்டம், சதயம், உத்திைட்டாதி, த்ேிதிவய, திருதிவய, ப
ஞ்சைி, சப்தைி, தசைி, ஏகாதசி, திைவயாதசி சுபவகாள்கள் பார்த்த  க்னமும் எட்டாைிடம் சுத்தியும் ஏற்றது. 
 

அகரஞாண் அணிவிப்பது 

தேள்ளி அல் து தபான் அவை ஞாண் - புண்ணியாஹ ேசனம் தசய்யும் நாளன்று அல் து ஐந்தாேது 
ைாதத்தில் கட்ட ாம். அவ்ேவைஞாணுடன் கருகைணி, தசப்புக்காசு, (ததாப்புள் தகாடி ேிழுந்ததும் அதவன 
தாயத்து வபான்றும் ஒரு சி ர் அணிேிக்கின்றனர்.) கட்டினால் வதாேங்கள் நீங்கும் எனப் தபரியேர்கள் 
கூறுோர்கள். சுபதிதிகள், சுபநட்சத்திைங்கள், அஷ்டம் சுத்தியுள்ள சுப க்னத்தில் அவைஞாண் அணிேித்தால் 
குழந்வத ஆவைாக்கியத்துடனும் நீண்ட ஆயுளுடன் இருக்கும். எருக்கங்தசடியின் நாரினால் அவைஞாண் 
கட்டினால் குழந்வத அடிக்கடிப் பாவ க்கக்குேது நிற்கும் என பாட்டி வேத்தியமும் கூறுகிறது. 
 

அன்னப்ராஸனம் - அமுதூட்டல் 

தாயமுதால் ேளரும் குழந்வதக்கு சிறந்த உணவுப் பழக்கத்வத ஏற்படுத்தச் சிறந்த நாவளத் 
வதர்ந்ததடுப்பது ைைபு. இது 6, 8, 9 அல் து 12-ேது ைாதத்தில் 
அஸ்ேினி, ைிருகசீர்ேம், புனர்ேசு, பூசம், உத்திைாடம், ஹஸ்தம், சித்திவை, சுோதி, அனுேம், திருவோணம், அ
ேிட்டம், சதயம், உத்திைட்டாதி, வைேதி ஆகிய நட்சத்திைங்களில் த்ேிதிவய, திருதிவய 
பஞ்சைி, ஸப்தைி, தசைி, ஏகாதசி, துோதசி, திைவயாதசி ஆகிய திதிகளில் திங்கள், புதன், ேியாழன், தேள்ளி 
ஆகிய கிழவைகளில் ரிேபம், ைிதுனம், கடகம், கன்னி, து ாம், தனுசு, ைகை, கும்பைாகிய  க்னங்களில் 
தசய்ேது உத்தைம். இதற்கும் எட்டாைிடம் சுத்தைாக இருக்க வேண்டும்.  க்னம் ப ம் ோய்ந்ததாக 
இருந்தல் அேசியம். 
 

யகச கண்டசைன்னும் முடி ிறக்குதல்: 
நல்  உடல் ந த்துடன் நீண்ட ஆயுளுடன் ோழ, இச்சடங்கு வைற்தகாள்ளப்படுகிறது. 3 அல் து 5-ம் ஆண்டு 
தசய்ேது ேழக்கம். ேளர்பிவற ைிகவும் ஏற்றது. 
த்ேிதிவய, திருதிவய, பஞ்சைி, சப்தைி, தசைி, ஏகாதசி, திைவயாதசி ஆகிய திதிகள் 
அஸ்ேினி, வைாகிணி, ைிருகசீர்ேம், புனர்ேசு, பூசம், உத்திைம், அஸ்தம்,சித்திவை, சுோதி, உத்திைாடம், திருவோ
ணம், அேிட்டம், உத்திைட்டாதி, வைேதி ஆகிய நட்சத்திைங்கள். திங்கள், புதன், ேியாழன், தேள்ளிக்கிழவைகள். 
ரிேபம், ைிதுனம், கன்னி, து ாம், ைகைம், ைீனம் ஆகிய  க்னங்கள் ஏற்றது. எட்டாைிடம் சுத்தைாக இருத்தல் 
அேசியம். எழில் சூரியன், தசவ்ோய் இருக்கக் கூடாது. 
 

கர்ண பூஷணம் - காது குத்துதல்: 
ஆக்யூபங்க்சர் என்னும் முவற இன்று ைிகவும் பிைப ைாகியுள்ளது. உடல் ந த்துக்கும், ேளர்ச்சிக்கும், வநாய் 
நிோைணத்துக்கும் இம்முவற சிறந்ததாகக் கருதப்படுகிறது. எல் ாேற்றிலும் ைிகவும் உயர்ந்த நிவ வய 
எட்டிய நைது முன்வனார்கள் இதவனக் கருத்தில் தகாண்வட காது குத்தும் நிகழ்ச்சிவயக் குழந்வதப் 
பருேத்திவ வய தசய்ேித்தனர். 6, 7 அல் து 8-ேது ைாதத்தில் பக ில் தசய்ய வேண்டும். இைண்டு 
திதிகள், இைண்டு நட்சத்திைங்கள் தகாண்ட நாட்கவளத் தேிர்க்க வேண்டும். 
ைிருகசீர்ேம், திருோதிவை, புனர்பூசம், பூசம், உத்திைம், ஹஸ்தம், சித்திவை, உத்திைாடம், திருவோணம், அேிட்
டம், உத்திைட்டாதி, வைேதி ஆகிய நட்சத்திைங்கள் 
த்ேிதிவய, திருதிவய, பஞ்சைி, சஷ்டி, சப்தைி, தசைி, ஏகாதசி, திைவயாதசி ஆகிய திதிகள். 
ரிேபம், கடகம், கன்னி, து ாம், தனுசு, ைீனம் ஆகிய  க்னங்கள் ஏற்றது. எட்டாைிடம் சுத்தைாக இருந்தல் 
அேசியம். 
அக்ஷராப் ாஸம் - கல்வி புகட்டுதல்: 
கல்ேியின் சிறப்வபக் கூறுைிடத்து எண்ணும் எழுத்தும் கன்தணனத் தகும் என்பார். ஐந்தாேது ேருடத்தில் 
ஐந்தாேது ைாதத்தில் ஐந்தாேது நாளில் தசய்ேது உத்தைம் எனப் தபரிவயார்கள் கூறுோர்கள். 
அஸ்ேினி, வைாகினி, திருோதிவை-புனர்ேசு, பூசம் 
உத்திைம், ஹஸ்தம், சித்திவை, சுோதி, அனுேம், திருவோணம்,அேிட்டம், சதயம், உத்திைட்டாதி, வைேதி 
ஆகியனவும். 
துேிதிவய, திருதிவய, பஞ்சைி, சஷ்டி, சப்தைி, தசைி, ஏகாதசி, துோதசி, ைிதுனம், கடகம், ைகைம், ைீனம் 
ஆகியனவும் ஏற்றது. நான்கு, எட்டு ஆகிய இடங்களில் கிைகங்கள் இருக்கக் கூடாது.  க்னத்வதயும் 
நான்காைிடத்வதயும் சுபவகாள்கள் பார்த்தல் உத்தைம். 
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நிஸ்ச தார்த்தம் அல்ைது நிச்ச தாம்பூைம்: 
த்ேிதிவய, திருதிவய, பஞ்சைி, சப்தைி, தசைி, ஏகாதசி, திைவயாதசி. 
ஞாயிறு, புதன், ேியாழன், தேள்ளி, அஸ்ேினி, வைாகினி, ைிருகசீர்ேம், புனர்ேசு, பூசம், அஸ்தம், சித்திவை, சுே
ாாதி, அனுேம், மூ ம், உத்திைாடம், திருவோணம், அேிட்டம், உத்திைட்டாதி, வைேதி ஆகியன ஏற்றாது. 
வகந்திைவகாணங்களில் பாேக்வகாள்கள் இல் ாத  க்னைாக அவைய வேண்டும். 
 

திருைாங்கல் ம் சசய் : 
அஸ்ேினி, வைாகினி, ைிருகசீர்ேம், புனர்ேசு, பூசம், ைகம், உத்திைாடம், அஸ்தம், சுோதி, அனுேம், திருவோண
ம், அேிட்டம், சதயம், வைேதி, த்ேிதிவய, திருதிவய. பஞ்சைி, சஷ்டி, சப்தைி, தசைி, ஏகாதசி, துோதசி ைற்றும் 
திைவயாதசி, ரிேபம், ைிதுனம், கடகம், கன்னி, து ாம், தனுசு, ைீனம், இைண்டாைிடம் சுத்தைான  க்னமும் 
ஏற்றது. 
 

கர்ப்பைான சபண்கண தாய் வடீ்டுக்கு அகழத்து வரல்: 
த்ேிதிவய, திருதிவய, பஞ்சைி, சப்தைி, தசைி, திைவயாதசி, திங்கள், புதன், ேியாழன், சனிக்கிழவைகளிலும் 
தபாதுோன சுப நட்சத்திைங்களில் தபண்ணுக்கு தாைாப முள்ள நாளில், பிையாணத்துக்கு உகந்த நாட்களில் 
ோைசூவ , சுக்கிைன், எதிரில் இல் ாத நாளில் அவழத்து ேைல் வேண்டும். ஏழாேது அல் து எட்டாேது 
ைாதத்தில் அவழத்து ேை வேண்டும். 
 

குழந்கத சபற்ற பின்னர் ைாைி ார் வடீ்டுக்கு அனுப்புதல்: 
குழந்வதக்கு 3, 5, 7, 9, அல் து 11-ேது ைாதத்தில் அனுப்ப ாம். மூன்றாேது அல் து ஐந்தாேது ைாதம் 
அனுப்புதல் சிறந்தது. 
துேிதிவய, திருதிவய, சதுர்த்தி, சப்தைி, தசைி, ஏகாதசி, திைவயாதசி, திதிகள், அஸ்ேினி, வைாகினி, ைிருகசீர்ேம்,

 புனர்ேசு, பூசம், உத்திைம், ஹஸ்தம், சித்திவை, அனுேம், மூ ம், உத்திைாடம்,திருவோணம், அேிட்டம், சதயம்,

 உத்திைட்டாதி, வைேதி, குழந்வத-தாய் இருேருக்கும் தாைாப முள்ள நாட்கள் ஏற்றன. ஆனந்தாதி வயாகப்படி 
நல்  நாள் ஆகியேற்வற பார்க்க வேண்டும். 
 

கிணறு சவட்டும் திகச ின் பைன்: 
ேடீுக்கு கிழக்கு - ேிபத்து, ததன்கிழக்கு - புத்திை நாசம், ததற்கு - ைவனேிக்குப் பவீட, தகண்டம். ததன்வைற்கு 
- எ ைானனுக்கு ஆபத்து, வைற்கு - உடல் ஆவைாக்கியம், ேடவைற்கு - ஆயுத பயம், ேடக்கு - தசல்ேம் 
வசரும். ேடகிழக்கு - சுபடீ்சைான ோழ்வு. நல்  நாட்கள் 

 

 

பஞ்சாங்கம் சசால்லும் சிை சபாதுவான குறிப்புக்கள் :  

1. ேிநாயகவை துளசியால் அர்ச்சவன தசய்யக் கூடாது. (ேிநாயக சதுர்த்தியன்று ைட்டும் ஒரு தளம் 
வபாட ாம்) 
2. பைைசிேனுக்குத் தாழம்பூ உதோது. தும்வப, பில்ேம், தகான்வற முத ியன ேிவசேம். 
ஊைத்வத, தேள்தளருக்கு ஆகியனேற்றாலும் அர்ச்சிக்க ாம். 
3. ேிஷ்ணுவே அக்ஷவதயால் அர்ச்சிக்கக் கூடாது. 
4. அம்பிவகக்கு அருகம்புல் உகந்ததல் . 
5.  ட்சுைிக்குத் தும்வப கூடாது. 
6. பேளைல் ியால் சைஸ்ேதிவய அர்ச்சவன தசய்யக் கூடாது. 
7. ேிஷ்ணு சம்பந்தைான ததய்ேங்களுக்கு ைட்டுவை துளசி தளத்தால் அர்ச்சவன தசய்ய ாம். 
அதுவபா , சிே சம்பந்தமுவடய ததய்ேங்களுக்வக பில்ோர்ச்சவன தசய்ய ாம். 
8. துலுக்க சாைந்திப்பூவே கண்டிப்பாக உபவயாகப்படுத்தக் கூடாது. 
9. ை வை முழுேதுைாக அர்ச்சவன தசய்ய வேண்டும். இதழ் இதழாக கிள்ளி அர்ச்சவன தசய்ய ாகாது. 
10. ோடிப்வபான, அழுகிப்வபான, பூச்சிகள் கடித்த ை ர்கவள உபவயாகிக்கக் கூடாது. 
11. அன்ற ர்ந்த ை ர்கவள அன்வறக்வக உபவயாகப்படுத்த வேண்டும். 
12. ஒரு முவற இவறேன் திருேடிகளில் சைர்ப்பிக்கப்பட்ட ை ர்கவள எடுத்து, ைீண்டும் அர்ச்சவன தசய்யக் 
கூடாது. பில்ேம், துளசி ஆகியேற்வற ைட்டுவை ைறுபடியும் உபவயாகிக்க ாம். 
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13. தாைவை, நீவ ாத்ப ம் வபான்ற நீரில் வதான்றும் ை ர்கவள தடாகத்தி ிருந்து எடுத்த அன்வறக்வக 
உபவயாகப்படுத்த வேண்டும் என்ற ேிதி இல்வ . 
14. ோசவன இல் ாதது: முடி, புழு ஆகியேற்வறாடு வசர்ந்திருந்தது. ோடியது: தகாதேர்களால் 
ததாடப்பட்டது; நுகைப்பட்டது: ஈைத்துணி உடுத்திக் தகாண்டு ேைப்பட்டது. காய்ந்தது. பவழயது. தவையில் 
ேிழுந்தது ஆகிய ை ர்கவள அர்ச்சவனக்கு உபவயாகப்படுத்தக் கூடாது. 
15. சம்பக தைாக்குத் தேிை, வேறு ை ர்களின் தைாட்டுகள் பூவ க்கு உகந்தவே அல் . 
16. ை ர்கவள கிள்ளி பூ ிக்கக் கூடாது. ேில்ேம். துளசிவயத் தளைாகவே அர்ச்சிக்க வேண்டும். 
17. முல்வ , கிளுவே, தநாச்சி, ேில்ேம், ேிளா - இவே பஞ்ச ேில்ேம் எனப்படும். இவே சிேபூவ க்கு 
உரியவே. 
18. துளசி, முகிழ் (ைகிழம்) 
தசண்பகம், தாைவை, ேில்ேம், தசங்கழுநீர், ைருக்தகாழுந்து, ைருதாணி, தர்பம், அருகு, நாயுைேி, ேிஷ்ணுக்ைாந்
தி, தநல் ி ஆகியேற்றின் (இவ ) பத்ைங்கள் பூவ க்கு உகந்தவே. 
19. பூவ க்குரிய பழங்கள் 
நாகப்பழம், ைாதுவள, எலுைிச்வச, பு ியம்பழம், தகாய்யா, ோவழ, தநல் ி, இ ந்வத, ைாம்பழம், ப ாப்பழம். 
20. திருேிழாக் கா த்திலும், ேதீிே ம் ேரும் வபாதும், பரிோை வதேவதகளின் அ ங்காைத்திலும், ைற்வறய 
நாட்களில் உபவயாகிக்கத் தகாததன ேி க்கப்பட்ட ை ர்கவள உபவயாகிக்க ாம். 
21. அபிவேகம், ஆவட அணிேிப்பது, சந்தன அ ங்காைம், வநவேத்யம் முத ிய முக்கிய ேழிபாட்டுக் 
கா ங்களில் கட்டாயைாகத் திவை வபாட வேண்டும். திவை வபாட்டிருக்கும் கா த்தில் இவற உருவேக் 
காண ாகாது. 
22. குடுைியுள்ள வதங்காவயச் சைைாக உவடத்து, குடுைிவய நீக்கிேிட்டு நிவேதனம் தசய்ய வேண்டும். 
23. தபருேிைலும் வைாதிைேிைலும் வசர்த்துத் திருநீறு அளிக்க வேண்டும். ைற்ற ேிைல்கவளச் வசர்க்கக் 
கூடாது. 
24. வகாயில்களில், பூ கர்களிடைிருந்துதான் திருநீறு வபான்ற பிைசாதங்கவளப் தபற வேண்டும். தானாக 
எடுத்துக் தகாள்ள கூடாது. 
25. பூவ யின் துேக்கத்திலும், கணபதி பூவ யின் வபாதும்; தூப தீபம் முடியும் ேவையிலும் ப ிவபாடும் 
வபாதும் வக ைணிவய அடிக்க வேண்டும். ைணியின் சப்தைில் ாேிடில் அச்தசயல்கள் பயவனத் தைைாட்டா 

26. ஒன்று, மூன்று, ஐந்து, ஒன்பது, பதிதனான்று அடுக்குகள் தகாண்ட தீபத்துக்கு ைஹாதீபம் அல் து 
ைஹாநீைா னம் என்ற தபயர். 
சபாதுவான கடகைகள் 

1. ோைத்துக்கு ஒரு நாவளனும், குடும்பத்துடன் வகாயிலுக்குச் தசல்  வேண்டும். 
2. தியானம் பழக வேண்டும். 
3. ப வன, சத்சங்கம், கதாகா ட்வசபம், சையப் வபருவை நிகச்சிகளுக்குச் தசல்  வேண்டும். 
4. துறேிகள், ஞானிகள், ைாடாதிபதிகவளத் தரிசனம் தசய்ய வேண்டும். 
5. ேடீ்டில், நாை சங்கீர்த்தனம், சிறப்பு ேழிபாடு வபான்றேற்வற, அண்வட அய ார்களின் ஒத்துவழப்புடன் 
நிகழ்த்த வேண்டும். 
6. ேடீ்டில் ஓம் படம் ைாட்டி வேக்கவும். 
7. இந்து தர்ை பிைசாை இயக்கங்கள் பத்திரிவககளுக்கு ஆதைவு அளிக்கவும். 
8. புைாண, இதிஹாஸ, வதோை, திவ்யபிைபந்த நூல்கள் கட்டாயைாக ஒவ்தோரு இந்துேின் ேடீ்டிலும் இருக்க 
வேண்டும். 
9. இந்து பண்டிவககவள, தேறும் ேிழாக்களாகக் கருதாைல் ததய்ேங்கவளாடு ஒட்டுறவு தகாள்ளும் 
தருணங்களாக ைதித்துக் தகாண்டாட வேண்டும். 
10. அருகிலுள்ள அனாவத இல் ம், முதிவயார் இல் ம், கண் பார்வேயற்வறார், தசேிவகளாவதார் வசவே 
இல் ங்களுடன் ததாடர்பு தகாண்டு, இயன்ற உதேிகவளச் தசய்ய வேண்டும். 
11. தபற்வறார்கவளத் ததய்ேைாகப் வபாற்றிப் பணிந்து பணிேிவட தசய்தல் வேண்டும். 
12. ேடீ்டில், தைக்குவறோன சினிைாப் பாடல்கள் ஒ ிக்க அனுைதிக்கக் கூடாது. 
பாலுணர்வு, ேன்முவற, பழிக்குப்பழி, வபைாவச ஆகிய தீய உணர்வுகவளப் பாைாட்டும் புதினங்கள் - 
புத்தகங்கவள ோங்கக் கூடாது. 
இந்துக்களின் தினசரிக் கடகைகள்: 
1. தினமும் சூரியன் உதிப்பதற்கு முன் படுக்வகயி ிருந்து எழுந்திருக்கவும். 
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2. காவ யில் எழுந்தவுடனும், நீைாடிய பின்னும், உணவு தகாள்ளும் வபாதும் இஷ்ட ததய்ேத்வதச் 
சிந்திக்கவும். 
3. தநற்றியில் இந்து சையச் சின்னம் (திருநீறு, குங்குைம், சந்தனம், திருநாைம் - ஏவதனும்) அணியாைல் 
இருக்கக் கூடாது. 
4. இவறேழிபாட்டுக்கு என, தனிவய இடம் ஒதுக்கித் தேறாது ேழிபாடு தசய்யவும். காவ  - ைாவ யில் 
ேிளக்வகற்றி நறுைணப் புவக பைேச் தசய்யும். 
5. சைய நூல்கவள படித்தல் வேண்டும். 
6.படுக்கும்வபாது ததய்ேத்தின் நிவனவோடு படுக்க வேண்டும்.  
 
 

உ கங்கவள உற்பத்தி தசய்து பரிபா ித்து ேரும் பகோனுவடய அைசாங்கம்தான் ைிகப்தபரிய அைசு ஆகும். 
முப்பத்து முக்வகாடி வதேர்களும் பித்ருக்களும் ஈசுேைனுவடய அைசாங்கத்தின் அதிகாரிகள் ஆேர். 
ேடக்கில் உள்ள வதேவ ாகமும் ததற்கில் உள்ள பித்ரு வ ாகமும் அேர்களுவடய இருப்பிடம் என்று 
ைவறகள் கூறுகின்றன. 
இந்த இவறேனது அைசுக்கு நாம் தசலுத்தும் ேரிகள் - வதேர்கடனும்  பிதுர் கடனும். 
நம்வைதயல் ாம் காக்கின்ற அவ்ேதிகாரிகளின்  ேீனத்துக்கு என்ன ேழி-ேவக 
தசய்துள்ளார், ஸர்வேசுேைன்? 

நாம் தசய்யும் வதே யக்ஞங்களும் பித்ரு யக்ஞங்களுவை அேர்கவள காப்பாற்றுகின்றன 
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ஓம் நமசிவோய ; குரு தட்சணோமூர்த்தியோய நமே 

 

போவச் சக்ேரத்தத பயன்படுத்துவது எப்படி? 

 

ஜ ோதிடத்தில் ரோசி மற்றும் நவோம்ச ேட்டங்ேளுக்கு அளிக்கும் முக்ேியத்துவத்மத போவக் 
ேட்டத்திற்கு பபரும்போலோன ஜ ோதிடர்ேள் அளிப்பதில்மல. ேோரணம் போவச்சக்ேரத்மத 
ஜபோடுவதற்கு சற்ஜே ஜதர்ந்த நுணுக்ேம் ஜதமவ. ஜமலும் ரோசி நவோம்சத்மதவிட 
போவச்சக்ேரம் நுணுக்ேமோே எமதயும் பதரிவித்துவிடோது என்ே எண்ணமும் ஒரு ேோரணம். 
அதனோல் ஆய்வு ஜ ோதிடர்ேள் மட்டுஜம போவத்மத அதிேம் பயன்படுத்துேின்ேனர். 
தற்ேோலத்தில் ஜ ோதிடர்ேளுக்கு உதவ ேணினிேள் வந்துவிட்ட சூழ்நிமலயில் 
போவச்சக்ேரத்மத பயன்படுத்துவது ரோசியும் நவோம்சமும் குறிப்பிடோத விஷயங்ேதைக் 
ேண்டுபிடிக்ே பபரிதும் உதவும்.  
 
பின்வரும்  ோதேத்மதக் ேவனியுங்ேள். 

 

ரோகு திமச இருப்பு: 3 வருஷம்  0 மோதம்  8 நோட்ேள். 
 

 ோதேத்திற்கு உரியவர் ஒரு ஆண். 

ேன்னி லக்ன  ோதேத்தில் லக்னத்தில்  விரயோதிபதி சூரியன் ஜேதுவுடன் உள்ளோர். 
சுக்ேிரன் 2 ஆம் போவத்தில் ஆட்சியில் உள்ளோர். சுக்ேிரனுடன் லக்னோதிபதி புதன் 
வக்ேிரேதியில் ஜசர்க்மே. 
 

ரோசிமயக் பேோண்டு ேவனித்தோல்  ோதேரின் கும்ப ரோசிக்கு 2 ஆமிடத்தில் ரோசி மற்றும் 
விமரய ஸ்தோனங்ேளுக்கு அதிபதியோன சனி பேவோன் வக்ேிர ேதியில் ரோகுவுடன் 
ஜசர்க்மேயில் உள்ளோர். ஆனோல் ரோசிக்கு இரண்டோம் போவத்திற்கு உரிய குரு தனது 
போவத்திற்கு 6 ல் பசவ்வோயுடன் மமேந்துவிட்டோர். ரோசிக்கு 7  ஆமதிபதி சூரியன் ரோசிக்கு 8 ல் 
மமேந்துவிட்டோர். 
 

ரோசிக்ேட்டத்தில் இந்த  அமமப்மப மவத்து  ோதேத்மத ேணித்தோல் என்ன ஜதோன்றும். 
 

1.ரோசிமய குரு போர்ப்பதோலும் லக்னத்திற்கு 2 ல் சுக்ேிரன் லக்னோதிபதியுடன் ஜசர்ந்து 
ஆட்சியில் உள்ளதோலும்  ோதேருக்கு திருமணம் நடந்துவிடும் இல்லேத்திற்கு துமணவி 
வருவோள் என அனுமோனிக்ேலோம். 
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உண்மமஜய.  ோதேர் திருமணமோனவர். 
 

2. ரோசிக்கு 2 ஆமிடம் பேட்டு அந்த போவோதிபதி தனது 2 ஆம்  போவத்திற்கு 6 ல் 
மமேந்ததோல் குடும்பத்தில் பிரச்சிமன இருக்ே ஜவண்டும். இமத ரோசிக்கு 7 ஆமதிபதி 
சூரியன் ரோசிக்கு 8 ல் ஜேதுவுடன் ஜசர்ந்து பேட்டதிலிருந்து பதளிவுே அேியலோம். 
 

இதுவும் உண்மமஜய. வோக்கு ஸ்தோனமோன ரோசிக்கு 2 ல் ேடும் போவிேள் சனி, ரோகு 
நின்றதோல்  ோதேருக்கு ேடும் பசோல் உதிர்க்கும் சுபோவம் ஏற்பட்டுவிட்டது. அதனோல் 
 ோதேருக்கு மமனவியுடன் இணக்ேமோன உேவு இல்மல. 
 

இப்ஜபோது ேிரேங்ேளின் அடிப்பமடயில் ரோசிக்ேட்டத்மத ஆரோய்ஜவோம். 
 

லக்னத்தில் அமரும் ேிரேம்  ோதேரின் வோழ்க்தேப் பயணத்தில் வோேன ஒட்டியோேச் 
பசயல்படும் என்பமத மேந்துவிடக்கூடோது. அஜத சமயம் விரயோதிபதி சூரியன் லக்னத்தில் 
அமர்ந்ததோஜல வோழ்வில் ேண்டிப்போே ஏதோவது ஒன்றிதன  ோதேர் விரயமோக்ேிவிட 
ஜவண்டும் என்பது விதி. 
லக்னோதிபதி புதன் தனம், வோக்கு, குடும்பம், வலது ேண் ஜபோன்ே இன்னும் பலவற்மேக் 
குேிக்கும்   2 ஆம் இடத்தில் அதன் அதிபதியும் நண்பனுமோன சுக்ேிரனுடன் நின்ேதோல் 
 ோதேருக்கு குடும்பம் அமமத்துத் தந்தோர். வித்யோ ேோரேனோன  புதன் பத்தோம் அதிபதியும் 
ஆேி 2 ல் நின்ேதோல்  ோதேர் ேல்லூரி ஒன்ேில் ஆசிரியரோேப் பணிபுரிேிேோர். லக்னம்தோன் 
சூரியனோலும் ஜேதுவோலும் பேட்டுவிட்டது புதனின் மற்பேோரு வடீோன 10 ஆமிடம் மிதுனம் 
எவ்வித ஜதோஷமும் இன்ேி அமமந்திருப்பமதப் போருங்ேள். 
 

இப்ஜபோது போவச் சக்ேரத்திற்கு வருஜவோம். 
 

ரோசிக்ேட்டத்தில் லக்னத்தில் இருந்த சூரியன் போவக்ேட்டத்தில் லக்னத்திற்கு 2 ல் நீசம். 
ரோசிக்ேட்டத்தில் ரோசிக்கு 2 ல் மீனத்தில் வக்ேிரேதியில் இருந்த சனி 
போவச்சக்ேரத்தில்  ஜமஷத்திற்கு மோேிவிட்டோர். இதன் அடிப்பமடயில் சூரியன்  ோதேருக்கு 
எப்படி பலனளிப்போர் என ஆரோய்ஜவோம். 
 

விரயோதிபதி சூரியன் எப்படிப் பலனளிபோர் என ஆரோய சூரியனது போவம் 
மற்றும்  ேோரேத்மதயும் ேவனத்தில் பேோள்ள ஜவண்டும். சூரியன் அரசு உத்திஜயோேத்திற்கு 
ேோரேத்துவம் பபற்ே ேிரேம். அது ரோசிக்ேட்டத்தில் லக்னத்தில் அமர்ந்ததோல்  ோதேருக்கு 
அரசுக் ேல்லூரிப் பணிமய அமமத்துத் தந்து தனது அம்சத்மத நிமல நோட்டினோர். அஜத 
சூரியன் ஜநந்திரத்திற்கும் (ேண்ேள்) ேோரேத்துவம் பபற்ேவர் என்பமதக் ேவனிக்ே 
ஜவண்டும். ஆனோல் ேண்ேளுக்கு ஒளி வழங்குவதில் சுக்ேிரனுக்கும் முக்ேியப் பங்கு 
உண்டு. சுக்ேிரதன உப ஜநந்திர ேோரேனோே ஜ ோதிடம் குறிப்பிடுேிறது.சுக்ேிரன் 
ஆட்சியில்தோன் உள்ளது ஆனோல் ரோகுவின் நட்சத்திரமோன சுவோதி நட்சத்திரத்தில் (3 ஆம் 
போதத்தில்) உள்ளது. ரோகு ரோசிக்கு ஜநந்திர ஸ்தோனமோன (2 மிடம்) மீனத்தில் ரோசிக்கு 
விமரயோதிபதியோன சனியுடன் ஜசர்க்மே. இதனோல்  ோதேர் மட்டுமல்ல எந்த உரியினமும் 
தனது வோழ்வில் இழக்ேகூடோத ேண் போர்மவமய இழந்துவிட்டோர். சனியும் ரோகுவும் 2 
ஆமிடத்தில் இருப்பது ேண் போர்மவமயப் பேிக்கும் அமமப்பு. சூரியனும் சுக்ேிரனும் 
ேண்ேளுக்கு ஒைி வழங்கும் ேிரேங்ேள் என்றோல் சனியும் சனி ஜபோன்று பசயல்படும் 
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ரோகுவும் ேண்ேதை குருடோக்குவதற்கு ேோரேத்துவம் பபற்ற ேிரேங்ேள் என்பமத 
நிமனவில் பேோள்ள ஜவண்டும். 
 

லக்னத்தில் நின்ே சூரியன் தனது அம்சமோே  ோதேர் இருக்ே ஜவண்டும் என்பதோல் 
 ோதேருக்கு அரசுப் பணிமய வழங்ேியது. அஜத சூரியன் போவத்தில் நீசமோனதோல் தனது 
ேோரேத்தின் அடிப்பமடயில் ேண்ேமள குருடோக்ேிவிட்டது. பமோத்தத்தில் சூரியன் 
 ோதேத்தில் தோன் அமமந்த அமமப்புக்குத் தக்ேபடி தனது பணிமய குமேவில்லோமல் 
நிமேஜவற்ேிவிட்டது. 
 

ேண்ேமளப் பேித்த சூரியன் அரசுப் பணி மூலம்  ோதேமர மேதூக்ேியும் விட்டுள்ளது. 
 

ரோகுவின் சதய  நட்சத்திம் 4 ஆம் போதத்தில் ரோகு திமச சூரிய புக்தியில் பிேந்த  ோதேர் 
ரோகுவின் சோரத்தில் நின்ே சந்திரனின் புக்தியில் தனது இரண்டோவது வயதில் ேண் 
போர்மவமய இழந்தோர். 
 

குழந்மத பிேந்தவுடன் பமடத்தவன்  ோதேரின் ேண்ேமளப் பேித்துவிடுவோன் என்பமத 
அேியோத அப்போவிப் பபற்ஜேோர்  ோதேருக்கு ேண்ணன் எனப் பபயரிட்டனர் 
என்பமத  இமேவனின் திருவிமளயோடல் என்று பசோல்வமதத் தவிர ஜவபேன்ன 
பசோல்வது? 

 
 

பின்வரும் இரண்டோவது  ோதேத்மதக் ேவனியுங்ேள். 
 

 

பசவ்வோய் திமச இருப்பு : 5 வருஷம்  5 மோதம்  28 நோட்ேள். 
 

 ோதேர் இதுவமர மணமோேோத ஒரு ஆண். 
 

ேோல சர்ப்ப ஜதோஷ  ோதேம். லக்னத்திற்கு 2 ல் பசவ்வோய் நீசம். ரோசியும் ரோசிக்கு 7 வடீும் 
போவிேளோல் பேட்டது.  லக்னத்தில் நின்ே குரு  ோதேமர எத்தமேய இடர்போடுேளில் 
இருந்தும் ேோக்ே ஜவண்டும். தோம்பத்திய சுேத்மதக் குேிக்கும் 12 ஆமிடத்தில் ஆட்சியில் 
உள்ள சுக்ேிரன் தோம்பத்யத்திற்கு மமனவிமய அளித்தருள ஜவண்டும். குருவும் சுக்ேிரனும் 
 ோதேருக்கு ஏற்படும் ஜதோஷங்ேளிலிருந்து  ோதேமர குேிப்பிட்ட ேோலத்திற்குப் பிேகு 
விடுவித்து  ோதேருக்கு திருமணம் பசய்துமவக்ே ஜவண்டும். 
 

இந்த  ோதேத்தின் போவச்சக்ேரத்மத இப்ஜபோது அலசுஜவோம். 
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ரோசிக்ேட்டத்தில் சிம்மத்திலிருந்த சனி லக்னத்திற்கு இரண்டோமிடமோன ேடேத்திற்கு 
மோேியுள்ளோர். ேடேத்தில் நீச நிமலயிலுள்ள பசவ்வோயுடன் ஜசர்ந்ததோல் 2 ஆமிடம் 
ஜமலும் ேடும் ஜதோஷத்திற்கு உள்ளோனது. 
 

ரோசிக்ேட்டத்தில் 8 லிருந்த சூரியன் 7 ஆமிடத்திற்கு மோேிவிட்டது. அதனோல்  7 ஆமிட 
ஜதோஷம் ஜமலும் ேடுமமயோனது. 
 

 ோதேமரக் ேமடஜதற்றும் என ரோசிக்ேட்டத்தில் எதிர்போர்க்ேப்பட்ட குரு லக்னத்திற்கு 12 ல் 
மமேந்துவிட்டோர். 12ஆமிடத்தில் ஆட்சியில் நின்ே சுக்ேிரன் 11 ஆமிடத்திற்கு மோேிவிட்டோர். 
அஜதோடு அவர் அப்படி மோேி அமர்ந்த ஜமஷத்தின் அதிபதி பசவ்வோய் ஏற்ேனஜவ நீசமோேி 
ேடும் ஜதோஷத்மத தரஜவண்டிய நிமலயில் உள்ளது ேவனிக்ேத்தக்ேது. 
 

போவத்தில் ஏற்பட்ட இத்தமேய ேடும் போதிப்புேள் 1978 ல் பிேந்த   ோதேரின் திருமண 
வோழ்மவ ஜேள்விக்குேியோக்ேிவிட்டன. தற்ஜபோது குருவும் சனியும் உச்சமோேி 
எழமரயோண்டுச் சனியும் விலே உள்ள சூழ்நிமலயில்  ோதேருக்கு ஓரளவு (ஓரைவு 
மட்டுஜம) திருமணத்திற்ேோன ேோலம் ேனிந்துள்ளது. 
 
 

பின்வரும் மூன்ேோவது  ோதேத்திற்கு உரியவர் ேடந்த இரண்டு வருடங்ேளுக்கு 
முன் 2012 மத்தியில்  குரு ரிஷபத்தில் இருக்கும்ஜபோது என்னிடம் ஜ ோதிட ஆஜலோசமனக்கு 
வந்தோர். 
 

 

சூரிய திமச இருப்பு: 3 வருஷம் 10 மோதம்  16 நோட்ேள்.  
 

 ோதேரின் மேர ரோசிக்கு 5 ல் வரும் குரு அற்புதப் பலன்ேமளச் பசய்வோர் என்று 
பதோமலேோட்சி ஜ ோதிடர்ேள் கூேிக்பேோண்டிருக்ே தனக்கு குருப்பபயர்ச்சி ஆனதிலிருந்ஜத 
ஜசோதமனதோன். என்ன ஜ ோதிடப் பித்தலோட்டோம் என அங்ேலோய்த்தோர். 

 ோதேரின் ரோசி மேரமோனோலும் போவத்தின் அடிப்பமடயில் போர்த்தோல் அவருக்கு தனுசு 
ரோசிதோன் வருேிேது. தனுசு ரோசிக்கு 6 ஆவது ரோசியோன ரிஷபத்திற்கு வரும் குரு 6 ஆமிடப் 
பலன்ேளோன ேடன், வியோதி மற்றும் எதிர்ப்பு ஜபோன்ேமவேமளத் தூண்டிவிடுவோர். இந்த 
நுட்பங்ேமள  ோதேருக்கு விளக்ேியவுடன்   ோதேரும் ஜ ோதிடம் பயில ஆர்வம் 
ேோட்டினோர். 
 

போவச் சக்ேரத்மத இப்படி அலசினோல் அது ரோசிச் சக்ேரம் பசோல்லோத பல ஜேள்விேளுக்கு 
விமட பசோல்வமத உணரலோம். எனஜவ ஜ ோதிடர்ேள் ரோசிச்சக்ேரம் நவோம்சச் 
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சக்ேரங்ேமள ஆரோய்வஜதோடு நின்றுவிடோமல் குமேந்த பட்சம் போவச் சக்ேரத்மதயும் ஒரு 
ஒப்படீ்டுக்கு எடுத்துக்பேோள்வது பலன்ேமள துல்லியமோே அளவிட உதவும் எனக் 
ஜேட்டுக்பேோள்ேிஜேன். 
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ஓம் நமசிவோய ; குரு தட்சணோமூர்த்தியோய நமே 

 

 

 

மச்ச சோஸ்திரம் – அரிய தேவல்ேள் 
 
 

 

 

அறிவியல் அறிஞர்ேள், இறந்து ஜபோன சிவப்பணுக்ேளின் வவளிப்போடு என்று  

மச்சத்மதப் பற்றிச் வசோல்ேிறோர்ேள். ஆனோல் ஜ ோதிடத்மதப் வபோறுத்தவமர மச்சங்ேள் முக்ேிய 
இடம் வேிக்ேின்றன. ஜமல் உதடு மற்றும் ேீழ் உதடுேளில் இருக்கும் மச்சங்ேள் சர்வ 
சோதோரணமோேப் வபோய் ஜபச மவக்கும்.  
 

மச்சங்ேளில் உள்ளங்மேயில் இருக்கும் மச்சம் மிே முக்ேியமோனதோகும்.எல்லோ நல்ல வேட்ட பலன்ே
மளயும் உடனடியோே அளிக்ேக் கூடியது இந்தஉள்ளங்மே மச்சம். சில ஆபத்துக்ேமளயும் உருவோக்கு
ம். 

 

சுண்டு விரலில் புதன் ஜமட்டில் மச்சம் இருந்தோல் ேல்வித் தமடபடும். கூடோநட்பு உண்டோகும். கூட்டு 

ஜசர்வது சரியோே இருக்ேோது. 

 

ஜமோதிர விரலுக்கு ேீஜே இருக்கும் சூரிய ஜமட்டில் மச்சம் இருந்தோல்அரசோல் ேண்டம் ஏற்படும். அதோ
வது வ யிலுக்குப் ஜபோவது ஜபோன்ற நிமலஉண்டோகும். 

 

நடு விரலில் மச்சம் இருந்தோல் திடீர் மரணம், ேடத்தப்படுதல், தீரோ ஜநோய்,ஜேோர மரணம், ஊமர விட்டு 

ஒதுக்ேப்படுவது, உண்ணோ ஜநோன்பு இருந்துஇறப்பது ஜபோன்றமவ ஏற்படும். 

 

ஆட்ேோட்டி விரலுக்கு ேீஜே குரு ஜமட்டில் மச்சம் இருந்தோல் சர்வசோதரணமோே நீதி வநறிமய மீறுதல், 

குரு பத்னிமய வதோட்டுவிடுதல்ஜபோன்றவற்றில் ஈடுபடுவோர்ேள். மனசோட்சிக்கு அப்போர்பட்ட வசயல்ே
மளவசய்வோர்ேள். 

 

குரு ஜமட்டில் மச்சம் இருந்தோல் வபரிய பதவிேளில் இருப்போர்ேள், திடீவரனதூக்ேி எறியப்படுவோர்ேள். 

 

சுண்டு விரலுக்குக் ேீஜே இருப்பது புதன் ஜமடு. 

அதற்குக் ேீஜே இருப்பது வசவ்வோய் ஜமடு. வசவ்வோய் ஜமட்டில், உள்வசவ்வோய்  

ஜமடு, வவளிச் வசவ்வோய் ஜமடு என்று இரண்டு வமேப்படும். 

 

உள்வசவ்வோய் ஜமட்டில் ேரும்புள்ளி இருந்தோல் திடீர் ஜயோேம் உண்டோகும்.ஆனோல் அதமன அனுபவி
க்ே துமணவியர் இல்மல என்று புலம்பமவக்கும். 

 

வவளிச் வசவ்வோயில் ேரும்புள்ளி இருந்தோல் அரசு 

வேியிஜலோ அல்லது வேக்குேளிஜலோ நமது வசோத்துேள் பறிஜபோகும்.அதோவது சோமல அமமக்ே 

நிலத்மத அரசு எடுத்துக் வேோள்ளுதல், வேக்ேில் எதிரோளிக்குச் சோதேமோே  
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தீர்ப்பு அமமந்து வசோத்து மேவிட்டுப் ஜபோதல் ஜபோன்றமவ ஏற்படும். 

 

ேட்மட விரலுக்குக் ேீஜே இருக்கும் ஜமடு  

சுக்ேிரன் ஜமடு. வரோம்ப முக்ேியமோன ஜமடு. சுக்ேிர ஜமட்டில் வமல்லியஜேோடுேள்  

இருந்தோல் வரோம்ப நன்றோே இருக்கும். புள்ளிேள் இல்லோமல் இருப்பதுதோன்  

நல்லது. 

 

புள்ளி இருந்தோல் அது ஒழுக்ேக் ஜேடு. பலருடன்  

வசல்வது, பல வபண்ேளிடம் வசல்வது ஜபோன்றமவ ஏற்படும். உடலுறவில்பல்ஜவறு தவறோன 

உணர்ச்சிேமளக் வேோண்டிருப்போர்ேள். 

 

சுக்ேிரன் ஜமட்டிற்கும், வவளிச் வசவ்வோய்  

ஜமட்டிற்கும் ேீஜே நடுஜவ இருப்பது சந்திரன் ஜமடு. அதோவதுஉள்ளங்மேயின்  

சுண்டு விரலுக்குக் ேீஜே ேமடசியோன மூமலப் பகுதிதோன் சந்திரன் ஜமடு.  

 

சந்திரன் ஜமட்டில் புள்ளிேள் இருந்தோல் மனநலம் குன்றியக் குேந்மதேள்,நரம்புக் ஜேோளோறு ஜபோன்ற
மவ ஏற்படும். 

 

ேரும்புள்ளிேள் அவ்வப்ஜபோது ஏற்படுமோ? 

ஆம். சிலருக்கு பிறக்கும்ஜபோஜத மச்சங்ேள் ஏற்படுவதில்மல. புள்ளிேள்இயற்மேயின் விதிமுமறேள
ம  முன்கூட்டிஜய எடுத்துக் கூறுவதோகும். 

 

இங்கு வந்தோல் இது நடக்கும், இங்கு மச்சம் வந்தோல் இந்த ஜயோேம் ேிட்டும்என்பமத நமக்கு உணர்த்து
ேிறது. 

 

சிலருக்கு பிறக்கும்ஜபோஜத மச்சம் இருக்கும்.  

சிலருக்கு ஒரு சில ேோலக்ேட்டத்தில் மச்சம் ஜதோன்றும். சனி, ரோகு  

ஜசர்ந்திருந்து, சனி திமசயில் ரோகு புத்தி வந்தோல் ேரும் புள்ளிேள்  

ஜதோன்றும். 

 

அமத நோம் வதரிந்து வேோண்டு அதற்ஜேற்ற வமேயில் சிலமத கூட்டி,சிலமதக் குமறத்துக் வேோள்ள 

ஜவண்டும். 

 

உடலின் பிறப்பகுதிமயக் ேோட்டிலும்  

உள்ளங்மேயில் ஏற்படக் கூடிய ேரும்புள்ளிேள் வபோரும்போலும்வோழ்க்மேயில்  

வபரிய போதிப்புேமள ஏற்படுத்தி உள்ளது. 

 

ேருப்பு புள்ளிேள் முதலில் ேருப்போேத் ஜதோன்றோது. பழுப்பு நிறுத்தில்தோன்ஜதோன்றும். அப்ஜபோது அது ந
ல்ல பலன்ேமளத் தரும்.  

 

அஜதப்ஜபோல உள்ளங்மேயில் இருக்கும் வவண்  

புள்ளிேள் அதிே பணப் புேக்ேம், அறிவுக் கூர்மம, எமதயும் திட்டமிட்டுச்  

வசய்யும் திறமனத் வதளிவுப்படுத்தும். 

 

பழுப்பு, வவண் புள்ளிேள் மற்றும் ஆரஞ்சு  
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நிறத்தில் ஜதோன்றும் புள்ளிேள் நல்லது. ஆரஞ்சு புள்ளிேளோல் திடீர் வசோத்து  

வோங்குவது ஜபோன்றமவ ஏற்படும். 

 

சிவப்போே இருப்பவர்ேளின் மேேளில்தோன் ஆரஞ்சு  

நிற புள்ளிேள் வதரியும். நமக்கு இருந்தோலும் அது பழுப்பு நிறத்திற்கும்  

ஆரஞ்சுக்கும் வித்தியோசம் வதரியோததோல் ேண்டுபிடிக்ே முடியோது. 

 

கே ஜரகேயில் பபண்ேளுக்கு இடது கே, ஆண்ேளுக்கு வலது கேஎன்பது ஜபோல மச்சங்ேளிலு
ம் உண்டோ? 

ஆம், 

மச்சங்ேளுக்கும் இது வபோருந்தும். வபண்ேளுக்கு இடது மேயில் இருக்கும்  

மச்சத்தினோல் அதிே போதிப்பும், ஆண்ேளுக்கு வலது மேயில் இருக்கும்  

மச்சத்தினோல் அதிே போதிப்பும் ஏற்படும். 

 

முேத்தில் வபோதுவோே மச்சம் இல்லோமல் இருப்பது  

நல்லது என்று மச்ச சோஸ்திரம் கூறுேிறது. வபோதுவோே உதடு, ேண், புருவம்,  

இமமேளுக்கு ஜமஜல மச்சம் இருக்ேக் கூடோது என்று கூறுேிறது. 

 

வநற்றிக்கு ஜமஜல தமலயில் எல்லோம் மச்சம் இருக்ேலோம். ஆனோல் முன்தமலயில் இருப்பமத விட,

 பின் தமலயில் இருக்ேலோம். 

 

சிலருக்கு ேருப்மபயும், பச்மசமயயும் ேலந்த  

மச்சங்ேள் இருக்கும். அது வபோதுவோே உடல் பகுதியில் உண்டோகும்.அதுஜபோன்ற  

மச்சங்ேள் உடலின் பின்பகுதியில் ஏற்படுவது நல்லது. 

 

என் தோத்தோ சில  ோதேங்ேமளப் போர்த்ததும் இந்த  

வபண்ணுக்கு நோே ஜதோஷம் இருக்ேிறது என்போர். அந்த வபற்ஜறோர்ேள்இல்மலஜய, எந்த 

ஜதோஷமும் இல்மல என்று வசோன்னோர்ேஜள என்று கூறுவோர்ேள். அதற்கு,முட்டியில்  

இருந்து வதோமடக்கு இமடப்பட்ட பகுதியில் பச்மசயும், ேருப்பும் ேலந்த  

நிறத்தில் போம்பு படம் எடுத்தது ஜபோன்ற ஒரு மச்சம் இருக்குஜம என்று  

வசோல்வோர்ேள். அவர்ேளிடம் ஜேட்டோல் அது உண்மமயோே இருக்கும். 

 

லக்னோதிபதியுடன் ரோகு ஜசர்ந்தோஜலோ சந்திரனுடன் ரோகு ஜசர்ந்தோஜலோ, பூர்வபுண்ணியோதிபதியுடன் ரோ
கு ஜசர்ந்தோஜலோ இவதல்லோம் ஏற்படும். 

 

வபோதுவோே ேிரேங்ேளில் போர்த்தோல் ரோகு,  

ஜேதுதோன் மச்சங்ேமள வவளிப்படுத்தும் ேிரேங்ேள். அடுத்ததோேவசவ்வோமய  

வசோல்லலோம். வசவ்வோய் ரத்தத்மத வவளிப்படுத்தும் ேிரேம்.  

 

வசவ்வோய் நீச்சமோேி, ரோகு ஜேதுவுடன் ஜசர்ந்து  

சனியின் போர்மவ வபற்றோஜல உடல் எங்கும் மச்சமோே - அஜேோரமோே ேோட்சி  
அளிப்போர்ேள் என்று ஜ ோதிட அலங்ேோர நூல் வசோல்ேிறது. ஒரு உயரியபதவியில்  

வேிப்பவருக்கு அதுஜபோன்ற நிமல உள்ளது. 

 

வபண், ஆண் உறுப்புேளில் மச்சங்ேள் இல்லோமல்  
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இருப்பது நல்லது. அப்படி இருந்தோல், விரும்பி விபச்சோரத்தில் ஈடுபடுவது,  

விபச்சோர விடுதிேளுக்குச் வசல்வது ஜபோன்ற குணங்ேள் இருக்கும். 

 

வோே வந்த வபண்ணிற்கு வலது பக்ேம் மச்சம், ஏறு பிடிக்ேிற மச்சோனுக்குஇடது பக்ேம் மச்சம் என்று 

ஒரு பேவமோேி இருக்ேிறது. 

 

வபோதுவோே ஆண்ேளுக்கு இடது பக்ேம் மச்சம்  

இருப்பது அதிர்ஷ்டத்தின் வவளிப்போடு என்று நூல்ேள் வசோல்ேின்றன.வபண்ேளுக்கு 

வலது பக்ேம் மச்சம் இருப்பதும் நல்லது. 

 

அஜதஜபோல வநஞ்சுப் பகுதியில் மச்சம் இருந்தோல்  

வேோஞ்சம் சுேவோசியோே இருப்போர்ேள் என்று வசோல்லலோம். வபோதுவோேபின்புறம்  

இருக்கும் மச்சத்தோல் திடீர் பணப்புேக்ேம், அதிர்ஷ்மோேவும் இருப்போர்ேள்  

என்று வசோல்வோர்ேள். 

 

வபோதுவோே ேோல்ேளில் மச்சம் இருப்பவர்ேளுக்கு  

ேோலில் சக்ேரம் என்று வசோல்வோர்ேள். ஒரு சிலர் உட்ேோர்ந்து வேோண்ஜடேோமல  

ஆட்டிக் வேோண்ஜட இருப்போர்ேள். அது உள்ளங்ேோலில் இருக்கும் மச்சத்தின்  

ேோரணமோேத்தோன் இருக்கும். ஏவனனில் உள்ளங்ேோலில் இருக்கும் மச்சம்ஒரு  

அமசமவக் வேோடுத்துக் வேோண்ஜட இருக்கும். ஓடிக் வேோண்ஜடஇருப்போர்ேள்.  

 

மோன் ஜபோன்று மச்சம், மீன் ஜபோன்று மச்சம் என்பபதல்லோம்உண்கமயோ? 

 

உண்மமதோன். எந்த நட்சத்திரக் கூறில் ரோகு,  

ஜேது, வசவ்வோய் எல்லோம் அமமந்திருக்ேிறஜதோ அதன் அடிப்பமடயில்மச்சத்தின்  

வடிவம் ஜவறுபடும். மச்சம் என்றோல் மீன் என்றும் ஒரு அர்த்தம் உண்டு. 

 

மீமனப் ஜபோன்று இருக்கும் மச்சம் எல்லோம் விஜசஷம். உள்ளங்ே¨யில் எல்லோம் மச்ச ஜரமே கூட 
உருவோகும். மச்ச ஜரமே உண்டோனோல் மன்னனோேக் கூட ஆவோர்ேள். 
 

மீமனப் ஜபோன்ற மச்சம் அதிர்ஷ்டத்தின் வவளிப்போடு. இப்ஜபோவதல்லோம்அது அரிதோேிவிட்டது. 

 

வநல்லிக்ேோய் ஜபோல, மோவடு ஜபோல எல்லோம் மச்சம் உண்டு. உலேத்தில்எங்ஜேோ ஒருவர் இதுஜபோன்ற 

மச்சங்ேள் வேோண்டிருப்பர். 

 

மச்ச சோஸ்திரம் சோஸ்திர, சம்பிரதோயங்ேள் என்பது நம்  

போரத நோட்டில் வதோன்றுவதோட்டு நமடமுமறயில் இருக்கும் விஷயம். அன்றோடம்  

வசய்யும் ஒவ்வவோரு வசயலுக்கு ஒரு வேிமுமற மவத்திருக்ேிறோர்ேள். இமத  

இப்படித்தோன் வசய்ய ஜவண்டும் என்று தீர்மோனித்து அதற்கு சோஸ்திர,  

சம்பிரதோயம் என்று மவத்திருக்ேின்றனர். ஆய ேமலேள் 64&ல் ஜ ோதிட  

சோஸ்திரம் முக்ேியமோனது. ஜ ோதிடக் ேமல ஒரு மரம் ஜபோன்றது. அதில் இருந்து பல 

சோஸ்திரங்ேள் பல்ஜவறு ேிமளேளோே பிரிந்துள்ளன. அதன் ஒரு ேிமளயோே  

விளங்குவது அங்ே லட்சண சோஸ்திரம். 
 

நம் அங்ேம், அதோவது உடலில் மச்சங்ேள் ஜதோன்றும் இடங்ேளின் அடிப்பமடயில்  
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பலன்ேமள வசோல்லி இருக்ேிறோர்ேள். இது ேோலம்ேோலமோே நமடமுமறயில் இருக்கும்  

சோஸ்திரம். வபரும்போலோன பலன்ேள் ஒத்துப்ஜபோவமத நமடமுமறயில் ேோண்ேிஜறோம்.  
சிலருக்கு திடீர் அதிர்ஷ்டம், பதவி, வசோத்து ஜசர்க்மே, ஆடம்பர வோழ்க்மே  

வரும்ஜபோது ‘அவன் மச்சக்ேோரன்’ என்போர்ேள். பிறக்கும்ஜபோஜத மச்சம் இருக்கும். 
நடுஜவ ஜதோன்றுவதும் உண்டு. ஆனோல் இது அபூர்வமோன அமமப்போகும்.  
பிறக்கும்ஜபோது ஜதோன்றும் மச்சங்ேள் சிறுபுள்ளி, ேடுேளவு, மிளேளவு மற்றும்  

அமதவிட வபரிதோேக்கூட இருக்கும். இமவ மமறயோது என்பதோல் அங்ே அமடயோளமோே  

குறிப்பிடப்படுேிறது. இந்த மச்சங்ேள் சிலருக்கு ஆரம்ப ேோலத்தில் இருந்ஜத  

நற்பலன்ேமள வேோடுக்கும். இந்த பலன்ேள் ஆண், வபண் என்று தனித்தனியோே வவவ்ஜவறு 

ஜயோேங்ேள் தரவல்லது. 
 

ஆண்ேளுக்ேோன மச்ச பலன் 

 

 

 

 

· இரு புருவங்ேளுக்கு மத்தியில் மச்சம் இருந்தோல் தீர்ேோயுள். 
 

 

· வநற்றியின் வலப்புறத்தில் மச்சம் இருந்தோல் எதிர்போரோத தனப்பிரோப்தி ேிமடக்கும். 
 

 

· வலது புருவத்தில் மச்சம் இருந்தோல் அதிர்ஷேரமோன மமனவி அமமவோர். 
 

 

· வலது வபோட்டில் மச்சம் இருந்தோல் திடீவரன வபரும் வசல்வமும் புேழும் ேிமடக்கும். 
 

 

· வலது ேண்ணில் மச்சம் இருந்தோல் நண்பர்ேள் உறவினர் மூலம் புேழ் ேிமடக்கும். 
 

 

· வலது ேண்ணுக்குள் வவண்படலத்தின் ஜமற்புறத்தில் மச்சம் இருந்தோல் அவர் ஆன்மீே 
சிந்தமனயுள்ளவரோே புேழ் வபற்று விளங்குவோர். 
 

 

· இரு ேண்ேளில் ஏவதனும் ஒன்றில் வவண்படலத்தின் ேீழ் புறத்தில் மச்சம் இருந்தோல் 
அவர்ேளுக்கு பல பிரச்சமன சந்திப்போர்ேள். 
 

 

· இரு ேண்ேளில் ஏஜதனும் ஒரு வவளிப்புற ஓரத்தில் மச்சம் இருந்தோல் அவர் வோழ்க்மே  

சீரோே இருக்கும். இருப்பினும் தனது வோழ்நோளில் அவர் ஏஜதனும் ஒரு வன்முமற  

சம்பவத்மத சந்திப்போர். 
 

 

· இடது புருவத்தில் மச்சமிருந்தோல் பணக்ேஷ்டமோன வோழ்க்மே அமமயும். 
 

 

· இடது ேண் வவண்படலத்தில் மச்சமிருந்தோல் வறுமமயோன வோழ்க்மே அமமயும் இருப்பினும் 
அமத சமோளிக்கும் பக்குவமும் இருக்கும். 
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· இடது ேண்ணின் வலப்புறத்தில் வசோத்து விஷயங்ேளில் சங்ேடங்ேமள சந்திப்போர்ேள். 
இருப்பினும் ஓரளவுக்கு வசோத்மத ஜசேரித்து விடுவோர்ேள். 
 

 

· இடது ேண்ணின் இடப்புறத்தில் மச்சம் இருந்தோல் உறவினர்ேளுடன் பிரச்சமன ஏற்பட்டு  

தனிநபர் ஆவோர்ேள். இருப்பினும் அவர்ேளது வோழ்நோளின் பிற்பகுதியில்  

அதிர்ஷ்டத்மத அமடவோர்ேள். 
 

 

· மூக்ேின் ஜமல் பகுதியில் மச்சம் இருந்தோல் அவர்ேள் எல்லோ வசௌேரியமும் வபற்றிடுவோர்ேள். 
 

 

· மூக்ேின் வலதுபுறத்தில் மச்சம் இருந்தோல் நிமனத்தமத நடத்தி முடிக்கும் வல்லமம 
வபற்றிருப்போர்ேள். 
 

 

· மூக்ேின் இடது புறத்தில் மச்சம் இருந்தோல் எமத நம்போதவர்ேளோே இருப்போர்ேள். தவறோன 
வபண்ணின் நட்பு_சிஜநேமும் இவர்ேளுக்கு இருக்கும். 
 

 

· மூக்ேின் நுனியில் மச்சம் இருந்தோல் அவர்ேள் தயக்ே குணம் உள்ளவர்ேளோே இருப்போர்ேள், 

சற்ஜற ேர்வமும், சற்ஜற போதுேோப்பு உணர்வும் இவர்ேளிடம் மிகுந்திருக்கும். 
 

 

· மூக்ேின் ேீஜே மச்சமுள்ளவர்ேள் ஜேடோன வேிேளில் பணத்மத வசலவிடுபவர்ேளோே 
இருப்போர்ேள். 
 

 

· நோசித்துவோரங்ேளுக்கு ஜமஜல மச்சம் உள்ளவர்ேள நவநோேரீே ஜமோேமுள்ளவர்ேளோே 
இருப்போர்ேள். வசதியோன வோழ்க்மேமய வேோண்டிருப்போர்ேள். 
 

 

· ஜமல் உதட்டிஜலோ அல்லது ேீழ் உதட்டிஜலோ மச்சம் இருந்தோல் அவர்ேள் ேோதல் உணர்வு 
மிகுந்திருப்போர்ேள். 
 

 

· ஜமோவோயில் மச்சம் இருந்தோல் வசல்வோக்கு, புேழ் இவற்ஜறோடு சமூேத்தில் நல்ல மதிப்பு 
வபற்றிருப்போர்ேள். 
 

 

· ஜமோவோயின் இடதுபுறத்தில் மச்சம் இருந்தோல் அவர்ேள் ஜமடு, பள்ளமோன வோழ்க்மேமய 
அனுபவிப்போர்ேள், ேல்வியறிவும் குமறவோே இருக்கும். 
 

 

· ஜமோவோய்க்கு அடியில் மச்சம் இருந்தோல் அவர்ேள் இமசயில் வல்லுநர்ேளோே இருப்போர்ேள். 
 

 

· வலது ேன்னத்தில் மச்சம் இருந்தோல் அவருக்கு பிறமர வசீேரிக்ேிற சக்தி இருக்கும். 
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உறவினர்ேள் அவமர மிேவும் ஜநசிப்போர்ேள். எப்வபோழுதும் சிரித்த முேத்துடன்  

மேிழ்ச்சியோன வோழ்க்மே அமமயும். 
 

 

· இடப்புறக் ேன்னத்தில் மச்சம் இருந்தோல் அவர் வறுமம, உயர்வு என இரண்டு விதமோன 
வோழ்க்மேமய மோறி, மோறி அனுபவிப்போர். 
 

 

· வலது ேோதில் ஜமல் நுனியில் மச்சம் இருந்தோல் தண்ணரீில் ேண்டம் இருக்ேக்கூடும். 
 

 

· இடது ேோதின் ஜமல் நுனியில் மச்சம் இருந்தோல் வபண்ேள் சம்பந்தமோன விஷயங்ேளில் 
எச்சரிக்மேயோே நடந்து வேோள்ளஜவண்டும். 
 

 

· இரண்டு ேோதுேளிலும் மச்சம் இருந்தோல் அவர் அதிர்ஷ்டக்ேோரர். ஜபச்சுதிறன், பிறமர  

வசீேரிக்கும் ஆற்றல், வசல்வம் எல்லோமும் அவமர வந்தமடயும். 
 

 

· வதோண்மடயில் மச்சம் இருந்தோல் திருமணத்தின் மூலம் அவர்ேளுக்குச் வசோத்து ேிமடக்கும். 
 

 

· ேழுத்தின் வலதுபுறத்தில் மச்சம் இருந்தோல் பங்ேோளிேளின் மூலம் வபயரும், புேழும், வசோத்தும் 
ேிமடக்கும். 
 

 

· ேழுத்தின் இடது புறத்தில் மச்சம் இருந்தோல் அவர் மிதமோன நலன்ேளுடன் வோழ்வோர். 
 

 

· இடது மோர்ப்பில் மச்சம் இருந்தோல் ஆண் குேந்மதேள் நிமறய பிறக்கும். வபண்ேளிடம் மிகுந்த 
போசமோே பேகுவோர். 
 

 

· வலது மோர்பில் மச்சம் இருந்தோல் அவர் வோழ்க்மே நடுத்தரமோே இருக்கும். வபண்ேள் 
குேந்மதேள் நிமறய வபற்றிடுவோர். 
 

 

· மோர்பின் ஜமல் புறத்தில் மச்சம் இருந்தோல் பிறர் விஷயங்ேளில் ஜதமவயில்லோம தமலயிடும் 

குணத்துடன் இருப்போர். அமமதியோன சுபோவமும் ேடுமமயோன உமேப்போளியோேவும்  

இருப்போர். 
 

 

· வயிற்றின் மீது மச்சம் உள்ளவர்ேள் வபோதுவோே வபறோமம குணம் நிமறந்தவரோே இருப்போர்ேள். 
 

 

· வயிற்றின் இடப்புறத்தில் மச்சமிருந்தோல் நல்ல குணங்ேமளயும் உமேத்து வோே விரும்பும் 
எண்ணம் வேோண்டவர்ேளோே இருப்போர்ேள். 
 

 

· வயிற்றில் ேீழ்பக்ேத்தில் மச்சம் இருந்தோல் பலவனீமோனவனோே இருப்போன். 
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· வதோப்புள் மீது மச்சம் இருந்தோல் அவன் வசதியோன வோழ்க்மேக்கு வசோந்தக்ேோரனோே இருப்போன். 
 

 

 

 

· வலது ஜதோளில் மச்சம் இருப்பவர் சின்ன சின்ன விஷயக்ேளுக்கு கூட மனமத அலட்டிக் 
வேோள்வோர். 
 

 

 

 

· வலது உள்ளங்மேயில் மச்சம் இருந்தோல் நல்ல நண்பர்ேளின் நட்மபப் வபற்றிருப்போர்ேள். 
 

 

 

 

· இடது உள்ளங்மேயில் மச்சம் உள்ளவர்ேள் ஜதமவயில்லோத பிரச்சமனேமள தன் பக்ேம் 
இழுத்துக் வேோண்டு ேஷ்டப்படுவோர்ேள் 

 

 

 

 

· முதுேில் மச்சம் இருப்பவர்ேள் அதிர்ஷ்டசோலிேளோேவும், பக்திமோன்ேளோேவும் இருப்போர்ேள். 
 

 

 

 

· முதுேின் வலப்பக்ேம் ஜதோளுக்கு அருஜே மச்சம் உள்ளவர் பயந்த சுபோவம் உள்ளவரோே 
இருப்போர். 
 

 

 

 

· முதுேின் 

இடப்பக்ேம் ஜதோளுக்கு அருஜே மச்சம் உள்ளவர் சிறப்போன வோழ்க்மேமய  

வபற்றிருப்போர். தீவிரமோே ஆஜலோசித்து பிறகு எந்த ேோரியத்மதயும் வசய்யும்  

மனநிமல அவருக்கு இருக்கும். 
 

 

 

புருவங்ேளுக்கு மத்தியில் & நீண்ட ஆயுள் 

 

வநற்றியின் வலது புறம் & தனஜயோேம் 

 

வலது புருவம் & மமனவியோல் ஜயோேம் 

 

வலது வபோட்டு (வநற்றி) & திடீர் அதிர்ஷ்டம் 

 

வலது ேண் & நண்பர்ேளோல் உயர்வு 
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வலது ேண் வவண்படலம் & புேழ், ஆன்மீே நோட்டம் 

 

இடது புருவம் & ஏற்ற, இறக்ேம், வசலவோளி 
 

மூக்ேின் ஜமல் & சுேஜபோே வோழ்க்மே 

 

மூக்ேின் வலதுபுறம் & நிமனத்தமத அமடயும் அம்சம் 

 

மூக்ேின் இடதுபுறம் & கூடோ நட்பு, வபண்ேளோல் அவமோனம் 

 

மூக்ேின் நுனி & ஆவணம், ேர்வம், வபோறோமம 

 

ஜமல், ேீழ் உதடுேள் & அலட்சியம், ேோதல் வயப்படுதல் 

 

ஜமவோய் (உதடுேளுக்கு ஜமல்) & வசல்வோக்கு, இமச, ேமலத்துமறயில் நோட்டம் 

 

வலது ேன்னம் & வசீேரம், தயோள குணம் 

 

இடது ேன்னம் & ஏற்றத்தோழ்வு 

 

வலது ேோது நுனி & சில ேண்டங்ேள் வரலோம் 

 

இடது ேோது நுனி & தேோத ஜசர்க்மே, அவமோனம் 

 

ேோதுேளின் உள்ஜள & ஜபச்சோற்றல், திடீர் ஜயோேம் 

 

வதோண்மட & திருமணத்துக்கு பிறகு ஜயோேம் 

 

ேழுத்தின் வலதுபுறம் & வசோத்து ஜசர்க்மே, ஆடம்பர வோழ்க்மே 

 

இடது மோர்பு & ஆண் குேந்மதேள் அதிேம், வபண்ேளோல் விரும்பப்படுவோர் 

 

வலது மோர்பு & வபண் குேந்மத அதிேம், அன்பு மிகுந்தவர் 

 

வயிறு & வபோறோமம குணம், தகுதிக்கு மீறிய ஆமச 

 

அடிவயிறு & திடீர் அதிர்ஷ்டம், வபண்ேளோல் ஜயோேம், அதிேோர, ஆடம்பர வோழ்க்மே 

 

புட்டம் & அந்தஸ்து உயரும், வசல்வச் வசேிப்பு 

 

பபண்ேளுக்ேோன மச்ச பலன் 

 

 

ஒரு பபண்ணின் பெற்றியில் 

குங்குமம் மவத்துக் வேோள்ேிற இடத்தில் மச்சம் இருந்தோல் அவளுக்கு உயர்  

பதவியிலும் வபரிய அந்தஸ்திலும் உள்ள லட்சோதிபதியோன ேணவன் அமமவோன். அவனுக்கு 

வோழ்க்மேயில் எல்லோ வசதி, வோய்ப்புேளும் ேிமடக்கும். 
 

பெற்றியின் வலது புறத்தில் சிவந்த மச்சம் 
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இருந்தோல் அப்வபண் அதிர்ஷ்டம் நிமறந்தவளோே இருப்போள். தன்னம்பிக்மே 

மற்றும் மதரியம் மிக்ேவளோே இருப்போள். யோர்க்கும், எதற்கும் அடங்ேிப் ஜபோேோத 

குணம் இருக்கும். 
 

பெற்றியின் இடது புறத்தில் சிவந்த மச்சம் 

இருந்தோல் அப்வபண் ஒழுக்ேத்தில் சிறந்தவளோே இருப்போள். அஜத மச்சம்  

ேருப்போே இருந்தோல் அப்வபண் அற்பகுணம் உமடயவளோேவும், ஜவண்டோத நபர்ேளின்  

சேவோசம் உள்ளவளோேவும் இருப்போள். 
 

மூக்ேின் மீது எங்ேோவது மச்சம் இருந்தோல் அப்வபண் எடுத்த ேோரியங்ேமள வசய்து முடிக்கும் 
ஆற்றல் மிகுந்தவளோே இருப்போள். 
 

மூக்ேின் நுனிப்பகுதியில் மச்சம் இருந்தோல் அப்வபண்ணுக்கு அமமயும் ேணவர் மிேப்வபரிய 
வசல்வந்தரோே இருப்போர். 
 

ஜமல் உதடு அல்லது ேீழ் உதட்டில் மச்சம் இருந்தோல் அவள் அதிர்ஷ்டம் மிகுந்தவளோே, 

நல்வலோழுக்ேம் உமடயவளோே, வோசமன வபோʊருட்ேளின் மீது பிரியம் உள்ளவளோே, சிறந்த 
ேணவமன அமடந்தவளோே இருப்போள். 
 

ஜமோவோயில் மச்சம் 

உள்ளவள் மிே உயர்ந்த எண்ணங்ேமளப் வபற்றிருப்போள். வபோறுமமயும், அமமதியும்  

அவளின் உடன் பிறந்ததோே இருக்கும். குணத்திலும், ஜதோற்றத்திலும் அேேோன ஆமண  

ேணவரோே அமடந்திடுவோள். 
 

இடது ேன்னத்தில் மச்சம் உள்ளவள் மற்றவர்ேமள வசீேரிக்கும் ஆற்றல் உள்ளவளோே 
இருப்போள். அவள் விரும்பியமத வசய்து முடிக்ே பலர் ேோத்திருப்போர்ேள். 
 

வலது ேன்னத்தில் மச்சம் உள்ளவர்ேள் ேஷ்டங்ேள் பலவற்மற சந்தித்து முன்ஜனற்றம் 
அமடயும் திறமனப் வபற்றிருப்போள். ேஷ்டமும்_சந்ஜதோஷமும் சமமோே அனுபவிப்போள். 
 

ேழுத்தில் வலப்புறத்தில் மச்சம் உள்ளவள் முதல் பிரசவத்தில் ஆண் குேந்மதமய வபறுவோள். 
பிறந்த வடீ்டுக்கும், புகுந்த வடீ்டிற்கும் அதிர்ஷ்டத்மத ஜதடித் தருவோள். 
 

தகலயில் மச்சம் 

தமலயில் எங்கு மச்சம்  

இருந்தோலும் அந்தப் வபண்ணிடம் ஜபரோமசயும், வபோறோமம குணமும் நிமறய இருக்கும். 
வோழ்க்மேயில் சந்ஜதோசஜமோ, மன நிமறஜவோ இருக்ேோது. 
 

ஆடம்பர வோழ்வு 

வநற்றியின் நடுவில்  

மச்சம் இருந்தோல் அவள் அதிேோர பதவியில் அமர் வோள். ஆடம்பர வோழ்வு  

ேிமடக்கும். வசய்வது எல்லோம் வவற்றியோகும். இரு புருவத்துக்ேிமடஜய மச்சம்  

இருந்தோ லும் ஜமற்வசோன்ன பலஜன. வநற்றியில் வலது பக்ேம் மச்சம் இருந்தோல்  

வறுமம வோட்டும். ஆனோலும் ஜநர்மமயுடன் வோழ்வோள். 
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ேன்னத்தில் மச்சம் 

ேோதுக்கும்,  

ேண்ணுக்கும் இமடஜய உள்ள ேன்னப் பகுதியில் இடது பக்ேம் மச்சம் இருந்தோல்  

வோழ்க்மே வசதிேர மோே இருக்கும். சந்ஜதோசம் குடிவேோண்டு இருக்கும். இதுஜவ  

வலதுபக்ேம் என்றோல் வறுமம வோட்டும். 
 

இடது தோகடயில் மச்சம் 

இருந்தோல் ஆள் அேேோே இருப்போள். ஆண்ேள் இவமளத் துரத்தித் துரத்திக்  

ேோதலிக்ேத் துடிப்போர்ேள். நற்குணமுமடயவள். வலது தோமடயில் மச்சம் என்றோல்  

பிறரோல் வவறுக்ேப்படுவோள். 
 

ேண்ேளில் மச்சம் இருந்தோல் வோழ்க்மே ஏற்றமும், இறக்ேமும் நிமறந்ததோே இருக்கும். 
அந்தஸ்து 

மூக்கு மீது மச்சம்  

இருந்தோல் மிேப் வபரிய அதிர்ஷடம். நிமனத்தவதல்லோம் நடக்கும். ஆடம்பர  

வோழ்வு, அந்தஸ்து இருக்கும். சமூே மதிப்பு ேிமடக்கும். 
 

ேோதுேளில் மச்சம் 

இருந்தோல் ஏேப்பட்ட வசலவு வசய்வோர்ேள். என்ன வசலவு வசய்தோலும் அதற்குத்  

தக்ேபடி பணமும் வரும். சமுதோயத்தில் இவர்ேளுக்கு தனி மதிப்பு இருக்கும். 
 

ெோக்ேில் மச்சம் இருந்தோல் அவள் ேமலஞோனம் வேோண்டவளோே இருப்போள். ரசமன அதிேம் 
இருக்கும். 
 

ேழுத்தில் எங்கு மச்சம் இருந்தோலும் வோழ்க்மேயில் 7 முமற அதிர்ஷடம் அடிக்கும். 
 

இடதுபக்ே ஜதோளில் மச்சம் வேோண்டவள் ஏேப்பட்ட வசோத்துேளுக்கு அதிபதியோவோள். பரந்த 
மனப்போன்மமயுடன் பிறருக்கு தோன தர்மம் வசய்யும் குணம் இவளிடம் இருக்கும். 
 

மோர்பில் மச்சம் 

வபண்ணின் இடதுபக்ே  

மோர்பேத்தில் வலது பக்ேமோே மச்சம் இருந்தோல் வோழ்வில் படிப்படியோே  

முன்ஜனறுவோள். அதுஜவ இடதுபுறமோே மச்சம் இருந்தோல் உணர்ச்சிேள் அதிேம்  

இருக்குமோம். வலது பக்ே மோர்பில் எங்கு மச்சம் இருந்தோலும் வோழ்க்மேயில் 

ஜபோரோட்டம் இருக்கும். 
 

பெஞ்சின் இடப்பகுதியில் மச்சம் இருந்தோல் அவளுக்கு ேோலோேோலத்தில் திருமணம் நடக்கும். 
நல்ல ேணவன் அமமவோன். 
 

பதோப்புளுக்கு ஜமஜல, வயிற்றில் மச்சம் ேோணப்பட்டோல் அமமதியும், இன்பமும் ேலந்த 
வோழ்க்மே அமமயும். பிறரோல் ஜபோற்றப்படுபவளோே இருப்போள். 
 

பதோப்புளில் மச்சம் இருந்தோல் வசதியோன வோழ்க்மே. வதோப்புளுக்கு ேீஜே மச்சம் இருந்தோல் 
வறுமமயும், வசல்வமும் மோறி மோறி வரும். 
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முதுேில் மச்சம் 

ேண்ேளுக்குத்  

வதரியோமல் முதுேில் எங்கு மச்சம் இருந்தோலும் துணிச்சலோன ேோரியங்ேள் அந்தப் 

வபண்ணிடத்தில் இருக்கும். வோழ்க்மே வசதிேரமோனதோே இருக்கும். உடலில்  

ஆஜரோக்ேியம் திேழும். 
 

உள்ளங்மே, முேங்மே,  

மணிக்ேட்டு ஆேியவற்றில் எங்கு மச்சம் இருந்தோலும் அவளது குடும்பம் இனிமமயோே 

இருக்கும். ேலோரசமன உமடய வபண் இவள். சிறந்த நிர்வோேியும்கூட. 
 

பிறப்புறுப்பில் மச்சம் இருக்கும் வபண்மணவிட ஜவறு ஒரு அதிர்ஷடசோலி வபண் இருக்ே 
மோட்டோள். உயர்ந்த பதவிேள் ஜதடி வரும். 
 

பதோகட 

இடதுபதோகடயில் மச்சம் 

இருந்தோல் படிப்படியோே ேஷடப்பட்டு வோழ்க்மேயில் மிே உன்னத நிமலமம அமடவோள். 
வலது வதோமடயில் மச்சம் என்றோல் தற்வபருமமயும் அடங்ேோபிடோரித் தனமும்  

இருக்கும். 
 

இடது முழங்ேோலில் மச்சம் 

இருக்கும் வபண், புத்தி கூர்மமயோனவளோேவும், தன்னம்பிக்மே உமடயவளோேவும்  

இருப்போள். அதுஜவ வலது முேங்ேோலில் என்றோல் அவள் பிடிவோதக்ேோரி. 
 

ஆதோரம்: சோமுத்ரிேோ லட்சணம் நூல். 
 

வநற்றி நடுஜவ & புேழ், பதவி, அந்தஸ்து 

 

வநற்றி வலதுபுறம் & மதரியம், பணிவு இல்லோத ஜபோக்கு 

 

வநற்றி இடதுபுறம் & அற்ப குணம், வடன்ஷன், முன்ஜேோபி 
 

மூக்ேின் ஜமல் & வசயல்திறன், வபோறுமமசோலி 
 

மூக்ேின் இடதுபுறம் & கூடோ நட்பு, வபண்ேளோல் அவமோனம் 

 

மூக்ேின் நுனி & வசதியோன வோேக்மே, திடீர் ஏற்றங்ேள் 

 

ஜமல், ேீழ் உதடுேள் & ஒழுக்ேம், உயர்ந்த குணம் 

 

ஜமல் வோய் பகுதி & அமமதி, அன்போன ேணவர் 

 

இடது ேன்னம் & வசீேரம், விரும்பியமத அமடயும் ஜபோக்கு 

 

வலது ேன்னம் & படபடப்பு, ஏற்ற, இறக்ேமோன நிமல 

 

வலது ேழுத்து & பிள்மளேளோல் ஜயோேம் 
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நோக்கு & வோக்கு பலிதம், ேமலஞோனம் 

ேண்ேள் & ேஷ்ட நஷ்டம், ஏற்றம், இறக்ேம் 

 

இடது ஜதோள் & வசோத்து ஜசர்க்மே, தயோள குணம் 

 

தமல & ஜபரோமச, வபோறோமம குணம் 

 

வதோப்புளுக்கு ஜமல் & ஜயோேமோன வோழ்க்மே 

 

வதோப்புளுக்கு ேீழ் & மன அமமதியின்மம, வபோருள் நஷ்டம் 

 

வதோப்புள் & ஆடம்பரம், படோஜடோபம் 

 

வயிறு & நல்ல குணம், நிமறவோன வோழ்க்மே 

 

அடிவயிறு & ரோ ஜயோே அம்சம், உயர்பதவிேள் 

 

இடது வதோமட & தடுமோற்றம், ஏற்ற இறக்ேங்ேள் 

 

வலது வதோமட & ஆணவம், எடுத்வதறிந்து ஜபசுதல், தற்வபருமம 

 

புட்டங்ேள் & சுேஜபோே வோழ்க்மே, எமதயும் சோதிக்கும் வல்லமம 

 

 

1. இரு புருவங்ேளுக்கு மத்தியில் மச்சம் இருந்தோல் தீர்ேோயுள். 
2. வநற்றியின் வலப்புறத்தில் மச்சம் இருந்தோல் எதிர்போரோத தனப்பிரோப்தி ேிமடக்கும். 
3. வலது புருவத்தில் மச்சம் இருந்தோல் அதிர்ஷேரமோன மமனவி அமமவோர். 
4. வலது வபோட்டில் மச்சம் இருந்தோல் திடீவரன வபரும் வசல்வமும் புேழும் 
ேிமடக்கும். 
5. வலது ேண்ணில் மச்சம் இருந்தோல் நண்பர்ேள் உறவினர் மூலம் புேழ் ேிமடக்கும். 
6. வலது ேண்ணுக்குள் வவண்படலத்தின் ஜமற்புறத்தில் மச்சம் இருந்தோல் அவர் 
ஆன்மீே சிந்தமனயுள்ளவரோே புேழ் வபற்று விளங்குவோர். 
7. இரு ேண்ேளில் ஏவதனும் ஒன்றில் வவண்படலத்தின் ேீழ் புறத்தில் மச்சம் 
இருந்தோல் அவர்ேளுக்கு பல பிரச்சமன சந்திப்போர்ேள். 
8. இரு ேண்ேளில் ஏஜதனும் ஒரு வவளிப்புற ஓரத்தில் மச்சம் இருந்தோல் அவர்  

வோழ்க்மே சீரோே இருக்கும். இருப்பினும் தனது வோழ்நோளில் அவர் ஏஜதனும் ஒரு  

வன்முமற சம்பவத்மத சந்திப்போர். 
9. இடது புருவத்தில் மச்சமிருந்தோல் பணக்ேஷ்டமோன வோழ்க்மே அமமயும். 
10. இடது ேண் வவண்படலத்தில் மச்சமிருந்தோல் வறுமமயோன வோழ்க்மே அமமயும் 
இருப்பினும் அமத சமோளிக்கும் பக்குவமும் இருக்கும். 
11. இடது ேண்ணின் வலப்புறத்தில் வசோத்து விஷயங்ேளில் சங்ேடங்ேமள 
சந்திப்போர்ேள். இருப்பினும் ஓரளவுக்கு வசோத்மத ஜசேரித்து விடுவோர்ேள். 
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12. இடது ேண்ணின் இடப்புறத்தில் மச்சம் இருந்தோல் உறவினர்ேளுடன் பிரச்சமன  

ஏற்பட்டு தனிநபர் ஆவோர்ேள். இருப்பினும் அவர்ேளது வோழ்நோளின்  

பிற்பகுதியில் அதிர்ஷ்டத்மத அமடவோர்ேள். 
13. மூக்ேின் ஜமல் பகுதியில் மச்சம் இருந்தோல் அவர்ேள் எல்லோ வசௌேரியமும் 
வபற்றிடுவோர்ேள். 
14. மூக்ேின் வலதுபுறத்தில் மச்சம் இருந்தோல் நிமனத்தமத நடத்தி முடிக்கும் 
வல்லமம வபற்றிருப்போர்ேள். 
15. மூக்ேின் இடது புறத்தில் மச்சம் இருந்தோல் எமத நம்போதவர்ேளோே  

இருப்போர்ேள். தவறோன வபண்ணின் நட்பு_சிஜநேமும் இவர்ேளுக்கு இருக்கும். 
16. மூக்ேின் நுனியில் மச்சம் இருந்தோல் அவர்ேள் தயக்ே குணம் உள்ளவர்ேளோே  

இருப்போர்ேள், சற்ஜற ேர்வமும், சற்ஜற போதுேோப்பு உணர்வும் இவர்ேளிடம்  

மிகுந்திருக்கும். 
17. மூக்ேின் ேீஜே மச்சமுள்ளவர்ேள் ஜேடோன வேிேளில் பணத்மத வசலவிடுபவர்ேளோே 
இருப்போர்ேள். 
18. நோசித்துவோரங்ேளுக்கு ஜமஜல மச்சம் உள்ளவர்ேள நவநோேரீே ஜமோேமுள்ளவர்ேளோே 
இருப்போர்ேள். வசதியோன வோழ்க்மேமய வேோண்டிருப்போர்ேள். 
19. ஜமல் உதட்டிஜலோ அல்லது ேீழ் உதட்டிஜலோ மச்சம் இருந்தோல் அவர்ேள் ேோதல் 
உணர்வு மிகுந்திருப்போர்ேள். 
20. ஜமோவோயில் மச்சம் இருந்தோல் வசல்வோக்கு, புேழ் இவற்ஜறோடு சமூேத்தில் நல்ல 
மதிப்பு வபற்றிருப்போர்ேள். 
21. ஜமோவோயின் இடதுபுறத்தில் மச்சம் இருந்தோல் அவர்ேள் ஜமடு, பள்ளமோன 
வோழ்க்மேமய அனுபவிப்போர்ேள், ேல்வியறிவும் குமறவோே இருக்கும். 
22. ஜமோவோய்க்கு அடியில் மச்சம் இருந்தோல் அவர்ேள் இமசயில் வல்லுநர்ேளோே 
இருப்போர்ேள். 
23. வலது ேன்னத்தில் மச்சம் இருந்தோல் அவருக்கு பிறமர வசீேரிக்ேிற சக்தி  
இருக்கும். உறவினர்ேள் அவமர மிேவும் ஜநசிப்போர்ேள். எப்வபோழுதும் சிரித்த  

முேத்துடன் மேிழ்ச்சியோன வோழ்க்மே அமமயும். 
24. இடப்புறக் ேன்னத்தில் மச்சம் இருந்தோல் அவர் வறுமம, உயர்வு என இரண்டு 
விதமோன வோழ்க்மேமய மோறி, மோறி அனுபவிப்போர். 

 

 

********************************************************************************************************** 
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யக்கிபநா கிபகங்கள் ககாடுக்கும் ன்கள்  

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

யக்கிபம் என்ால் ின்னாக்கும் ில ஆகும் 

பாகு னகதுக்கள் எப்னாதும் ின்னாக்கினன கெல்லும் 

சூரினன் ,ெந்திபன் எப்னாதும் பன்னாக்கினன கெல்லும் , 

நற் கிபகநா கெவ்யாய், புதன், குரு, சுக்கிபன், ெி, யக்கிப 
ில அலையும், சூரினல னாக்கி ஒரு குிப்ிட்ை ாலக 
கலனில் கருங்கும் காது னநற்கண்ை கிபகங்கள் யக்கிப 
ில அலையும் , குிப்ாக பூநிலன கருங்கும் ெநனம் 

கிபகம் யக்கிப கதி அலைகிது யக்கிப ில கரும் கிபகம் 
உச்ெ கிபக ல தரும். 

சூரினல ஒட்டினன கெல்லும் கிபகநா புதன் சுக்கிபன் ஒரு 
குிப்ிட்ை தூபத்லத யிை அதிகநாகச் கென்று யிட்ைால் 
யக்பம் கற்று சூரினல கருங்கும்னாது யக்ப ியர்த்தி 

அலைகின்து.  

அது னா சூரினனுக்கு 9ம் யடீ்டில் குரு கெவ்யாய் ெி 
யருகின் னாது யக்பம் கற்று,  

சூரினன் குரு கெவ்யாய் ெிக்கு 9ம் யடீ்டிற்கு யருகின் 
னாது யக்ப ியர்த்தினலைகிது 

. குிப்ாக ஒரு கிபகம் யக்பம் கற்ால் என் ல 
உண்ைாக்குகிது எ ஆபாய்கின் னாது ல்னயறு 

உண்லநகள் கயிப்டுகின்.  
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குிப்ாக உச்ெம் கற் கிபகம் யக்பம் கற்ால் ீெ 
ல தருகிது. அதுனா ீெம் கற் கிபகம் யக்பம் 
கற்ால் ீெ னுக்கு தில் ற்ல ஏற்டுத்துகிது.  

ெரி, நற் ஸ்தாங்கில் இருக்கும்னாது என் ா 
ன்கல ஏற்டுத்துகிது என்று ார்க்கின் னாது கொந்த 
யடீ்டில் ஆட்ெி கற் கிபகம் யக்பம் கற்ால் ஒரு கிபகம் 
ஹீநலைந்தால் என் ல தருனநா, அதாயது ீெம் 

கற்ால் என் ல தருனநா அதுனா ல 
யமங்குகிது. 

ஆட்ெி உச்ெ ஸ்தாத்லத தயிப நற் ஸ்தாங்கில் 
யக்பம் கறுகின் கிபகங்கள் நாக இருந்தால்என் 
ல தருனநா அதுனா ற்ல உண்ைாக்கும்.  

அதுவும் ட்பு யடீ்டில் அலநனப் கற் கிபகம் யக்பம் 
கற்ிருந்தால் அக்கிபகம் ஆட்ெி கற்ால் என் ல 

தரும். அதற்கு ெநநா ற்ல உண்ைாக்கும். 
காதுயாக கிபகங்கள் ரியர்த்தல கற்று அலநனப் 

கற்ால் அக்கிபகங்கள் கொந்த யடீ்டில் அலநனப் கற்ால் 
என் ல தருனநா அதுனா லத் தரும். 

கீழ்க்கண்ை கருத்துக்கள் யக்கிப கிபகங்களுைன் னெர்ந்த - 
ார்லயனிை-னயலத ட்ெத்திபத்தில் அநர்ந்த கிபகங்கிால் 
ன்கள் - குலயனதா - அதிகரிப்னதா ைக்கும் ஆலகனால் 
கதியாக கூர்ந்து கயித்து ன் உலபப்து ல்து.,  
 

 

1. க்ாதிதி யக்பம் அலைந்தால் என் ன்                                             
யக்பம் கற்று தீலநனா ல கெய்தால்  ஜாதகர் தது 
யாழ்க்லகலன தான ககடுத்துககாள்ளும் ில ஏற்ப்டும் , னர்லநனா 
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யமினில் ைப்லத யிட்டு யிட்டு குறுக்கு யமிலன தான னதர்ந்கதடுக்கும் 
சூழ்ிலக்கு தள்ப்டுயார் , திலநலன யிரும்பும் சூழ்ிலக்கு யந்து 
யிடுயார் , நதில் உள்லத கயினன கொல்வும் கதரினாது , இதால் 
ந அழுதத்திர்க்கு ஆாகும் சூழ்ில யரும் . எலதயும் னாபாடி கரும் 
ில யரும் , யரும் சூழ்ில ெிப்ாக இருக்காது , ெிந்தல 
கெய்னாநல் கெனல்கல கெய்துயிட்டு ிகு யருந்தும் தன்லந ஏற்ப்டும் 
, ல் ண்ர்கள் அலநன நாட்ைார்கள் .  யக்பம் கற்று ன்லநனா 
ல கெய்தால் ஜாதகுக்கு ிகர் ஜாதகர் நட்டுனந, ஜாதகலப லகத்து 
ககாள்யர்கின் கொத்து இயருக்கு யந்து னெரும் , எந்த காரினத்லத 
கதாட்ைாலும் கான்ாகும் , கயற்ி னநல் கயற்ி யந்து னெரும் , 

யிலபயா பன்னற்ம் , பகெின யமினில் ணம் யருயது , திடீர் 
அதிர்ஷ்ைம் , னான் அலநப்புகள் ஜாதகருக்கு அலநயும் , கொத்து சுக 
னெர்க்லக குறுகின காத்தில் அலைந்து யிடும் தன்லந ஜாதகருக்கு 
ஏற்ப்டும்  , ஒன்றுக்கு னநற்ப்ட்ை நலயிகள் ஜாதகருக்கு அலநயும் 
யாய்ப்ல கறுயார் , உைல் ில நிகவும் ெிப்ாக இருக்கும்  ல் 
ன்கன ஜாதகருக்கு ைக்கும் .காதுயாக க்கிாதிதி யக்கிபகம் 
கற்ால் அந்த ஜாதகரின் நது கல் நது என்று கதியாக 
கொல்ியிை படியும் அது ன்லநனாகவும் இருக்காம் , தீலநனாகவும் 
இருக்காம் , சுன ஜாதக அலநப்ல ககாண்னை  ிர்ணனம் கெய்ன 
இனலும் .                                                                                                                                      
 

2. னநர பாெினில் யக்கிபநா கெவ்யாய் –  நணயாழ்க்லக  இன்த்லத  
பூர்த்தி கெய்ன படினாத  சூழ்ிலலன எற்ப்டுத்துகிார் ., 

 

3. ரிர பாெினில்  யக்கிபநா  குரு  ஜாதகலப  நருத்துயத்துலனில்  
ெிந்தயபாக  ,ஞாபள்யபாக  உருயாக்குகிார் ., 
 

4. நிது  பாெினில்  யக்கிபநா  குரு  ஜாதகலப  தர்ந  ொஸ்திபம்  ,உக 
ஞாம்  ககாண்ை  யிரனாதினாக  உருயாக்குகிார்., 
 

5. கைக பாெினில்  யக்கிபநா  சுக்கிபன்  நண யாழ்க்லகனில்  அதிருப்திலன  
உண்ைாக்குகிார் . 
 

6. ரிர பாெினில்  யக்கிபநா  ெி  ைக்க னாயலத  பன்னப உணரும்  
ெக்திலன ககாடுக்கிார்.நற்றும்  நற்யர்கின்  குலகல  பன்ின்று  
தீர்த்து நற்யர்களுக்கு உதயி புரியபாக அலநகிார் ., 
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7. நிது பாெினில் யக்கிபநா ெி ஜாதகலப ஒரு ெிந்த  எழுத்தாபாக  
,தத்துய ஞாினாக  உருயாக்குகிார் ., 
 

8. நிது பாெினில்  யக்கிபநா  சுக்கிபன்  தானாருைன்  கெப்ா உலய  
உண்ைாக்குகிார் .,நற்றும்  நணயாழ்க்லகனில் யிரிெல 
உண்ைாக்குகிார்., 
 

9. ரிெ பாெினில் யக்கிபநா  கெவ்யாய்  - ஜாதகருக்கு  ,உைல் 
,காருாதாப  குலவுலயயும் ஏற்டுத்துயார்., 
 

10. கைகத்தில் யக்கிபநா புதன் யாழ்க்லகனில்  ஏநாற்ங்கலயும்  
,ின்லைவுகலயும்  ஏற்டுத்துயார் ., 
 

11. கன்ினில்  யக்கிபநா  புதன்  கல்யினில்  தைங்கல்கலயும் ,தாய்  
யமி உயிர்களுக்கு  பன்னற்நின்லநயும் ,ஏற்டுத்துயார் ., 
 

12. கைகத்தில் யக்கிபநா குரு – கல்யினில் தலையும் ,ா யனதில் 
பன்னுக்கு யபாநல் அதிகநா கஷ்ைங்கல ககாடுக்கிார்., 
 

13. கன்ி பாெினில் யக்கிபநா குரு – தந்லத யமி உயிருைன் 
நக்கெப்பு ,ெச்ெபவுகளும் ,நயருத்தம்  உண்ைாக்குயார்., 
 

14. கைக பாெினில்  யக்கிபநா சுக்கிபன்  -நணயாழ்க்லக அதிருப்திலன 
உண்ைாக்குயார் ., 
 

15. ெிம்ந பாெினில் யக்கிபநா சுக்கிபன் – ஆண்லந குலலயயும் ,ா 
(ெிறு) யனதில் தந்லதனாரின்  இமப்பு அல்து ிரிலய  ஏற்டுத்துயார். 
 

16. கைகத்தில்  யக்கிபநா ெி  - கூைாத  நண யாழ்வுகல 
ஏற்டுத்துகின்ார் ., 
 

17. துா பாெினில் யக்கிபநா ெி – நண யாழ்க்லகனில்  ிரிலயயும்  
,நண யருத்தங்கலயும் ஏற்டுத்துகின்ார் ., 
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18. நிது பாெினில்  யக்கிபநா கெவ்யாய் – யாழ்க்லகனில் 
புகலமயும்,கருலநலனயும் ககடுக்கின்ார் ,நற்றும்  ெண்லை  
ெச்ெபவுகல ஏற்டுத்தி ,இ என் டி காது  ெம்ந்தநா  அறுலய ெிகிச்லெ 
கெய்ன லயக்கின்ார்., 
 

19.  கைகத்தில் யக்கிபநா  கெவ்யாய் – ஜாதகரின்  ெிறு யனதில்  
கற்னார்கல ிரித்தும் அல்து கற்னார்கால் பலனாக யர்க்க 
ைாத சூழ்ிலகல ஏற்டுத்துகின்ார்., 
 

20. சூன்ன பாெினினா ,சூன்ன கிபகங்களுைன் னெர்ந்த  யக்கிப கிபகங்கள் –
அரிதநா ாய ன்கல ககாடுக்கும் ., 
 

21. கன்ினில் யக்கிபநா கெவ்யாய் – அப்கபண்டிஸ் என்கின் குைல்யால் 
னானில ககாடுத்து அறுலய ெிகிச்லெ அல்து யனிற்ின் இபணங்கல 
ஏற்டுத்துகின்ார் ., 
 

22. நீத்தில் யக்கிபநா  புதன் – கூைப்ிந்த ெனகாதப ெனகாதரிகால் 
ஜாதகருக்கு நண யருத்தத்லதயும் ,கஷ்ைங்கலயும் உண்ைாக்குகிார்., 
 

23.  யிருச்ெிக பாெினில் யக்கிபநா கெவ்யாய் – ஜாதகலப ஆன்நீக 
யாழ்வுக்கு யமி காட்டுகிார் ,குரு ார்லய கற்று இருப்ின் புகழ் 
எய்துகிார் ., 
 

24. கும் பாெினில் யக்கிபநா கெவ்யாய் – னாய்கல உண்ைாக்கி 
ஆஸ்த்திரி  யாெம்  கெய்ன  லயக்கின்ார் ., 
 

25. கும் பாெினில்  யக்கிபநா  குரு  - நண யாழ்க்லகனில் கயறுப்ல 
ஏற்டுத்தி ஆன்நீக யாழ்க்லகனில் கதியா ஞாத்லத 
உண்ைாக்குகிார் ., 
 

26. கன்ினில் ீெ யக்கிபம் கற் சுக்கிபன் – பலனற்  தாம்த்தின 
யாழ்க்லகக்கு யமி னகாளுகிார்., 
 

27. யிருச்ெிக பாெினில் யக்கிபநா சுக்கிபன்  -ஜாதகருக்கு ெிறு ீபக 
னகாாறுகல ஏற்டுத்துகிார்., 
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28. ெினின் யடீுகா நகப கும் பாெினில் யக்கிபநா சுக்கிபன்  -

தாம்த்தின  யாழ்க்லகனில் கயறுப்லயும்  - ிரிலயயும்  
ஏற்டுத்துகின்ார்., 
 

29. யிருச்ெிக பாெினில் யக்கிபநா ெி கயான் – தத்துய யாழ்க்லகனில் 
ஞாத்லத உண்ைாக்கி தத்துயங்கல ிருக்கு உனதெிக்க  
லயக்கின்ார்., 
 

30. யக்ப குரு எட்டில் இருந்து அதுவும் ஸ்திப பாெினாக இருந்தால் ஜாதகர் 
ைாக்ைர்  ட்ைம் கற்று ஆபாய்ச்ெினில் ஈடுடுயார்.கண்டுிடிப்புகளும் 
உண்டு. 
 

31. நீத்தில் யக்கிபநா ெி – ஏபாநா ாங்கல ஜாதகருக்கு 
ககாடுத்து கலைெினில் அலத ிடுங்கி யிடுகின்ார் . 
 

32. யக்கிபச் ெி, ஜாதகலபக் கடி நபலைனயபாக வும்,ிடியாத 
குணநலைனயபாகவும்,னற் 

காரினங்கலச்கெய்னக்கூடினயபாகவும்,தற்கருலநயுலைனயபாகவும்,  

தயாயமிகில் ணம் ெம்ாதிக்கும் னபாலெ உலைனயபாகவும்,  நத   
தத்துயங்கலப்   ிபச்ொபஞ் கெய்னத் தனங்காதயபாகவும், ஆால்,   அந்த   
தத்துயங்கலத்  தன் யாழ்க்லகனிற்  கலைப்ிடிக்காதயபாகவும் இருப்ர்.  
இந்த ில, ெி 3,6,11  ம்  இைங்லத் தயிப, நற்னிைங்கில் இருக்கும் 
னாது நட்டுனந ஏற்டுகிது. 

 

33. சு கிபகம் யக்பம் அலைந்தால் என் ன்?                                                      
சு கிபகம் யக்பகம் அலைந்தால் , அநரும் இைத்திற்கு ஏற்ார் னால் 
ன்லநனனா தீலநனனா ல தலைனில்ாநல் யாரி யமங்கும் , அந்த 
கிபகம் எந்த ாயத்திற்கு அதிதினாக யருகினதா அதற்க்கு ஏற்ார் னால் 
ன்லந தீலந ல தரும் . 
 

 

34. அசு கிபகம் யக்பம் அலைந்தால் என் ன் .,                                            

ஜாதகர்  நதயில் கயகுயாக ாதிக்க டுயது , தீன மக்க 
யமக்கங்களுக்கு அடிலந ஆயது , பபண் ட்ை யாழ்க்லக பலலன 
னநற்ககாள்யது , எலதயும் தாங்கும் நில , திருநண யாழ்க்லகனில் 
திருப்தினின்லந , கதாமில் ெரினாக அலநனாத ில , னாபாட்ை 
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யாழ்க்லக, னான் ன்கள் சுன ஜாதகத்திற்கு உட்ட்டு ைக்கும் . 
னநலும் ெரினா ன்கல கதரிந்து ககாள் சுன ஜாதகத்லத லயத்து 
கொல்யனத ெரினாக இருக்கும் . 
 

35. உகஜன ஸ்தாங்கலத்  தயிப  நற் னிைங்கில் கெவ்யாய் 
யக்கிபில னலையும்னாது, ஜாதகலப நிகவும் னகா 
பலைனயபாக்கி,தயா புத்திலன அித்து, தது கஷ்ைங்கலத்தீர்க்க 
எதிர் நலனா யமிகில் கெல்லயக்கிது, இயர்கள் எப்னாதும்   
உண்லநலனயும், னர்லநலனயுங் கண்டு   அஞ்ெக்   கூடினயர்காக 
இருப்ர். எனய  இயர்கள்,  தங்கள்  ண்ர்லயும்   உயிர்லயும் 
னகாித்துக்ககாண்டு  யலொை ஆபம்ிப்ார்கள்.இயர்கள் 
தூக்கத்தில்,அச்ெந் தபக்கூடின, நாாத கவுலக்  காண்ார்கள்.  இயர்கள்  
தங்கள் ிலலனப் ிரிைம் ிரூிக்கு பன், தங்கது  குலகலயும், 

தயறுகலயும்   கயினிை   னயண்டின  ிர்ந்தத்திற்கு ஆாயர். 
 

36. புதன் ஜாதகத்தில் யக்கிபநலைந்தயர்கில் னயறு யலகனிரும் 
இருக்கிார்கள். அயர்கள் யித்தினாெநாக ெிந்திக்கக் கூடினயர்காக 
இருப்ார்கள். ல் ெிந்தலகள் நதில் னதான்றும். ஆால் அலத 
ெரினா பலனில் எப்டி கயிப்டுத்துயது என்து கதரினாது. இைம், 

காருள், ஏயல் அிந்து னெ னயண்டும் என் எண்ணம் னதான்ாது 
அல்து அப்டி னெத் கதரினாது. தன்ல அதிபுத்திொி என்று 
ிலத்துக் ககாள்யார்கள். தன் னச்ொனனன தக்குத் தான யணீ் 
ிபச்ெிலகலத் னதடிக் ககாள்யர்காக இருப்ார்கள். 
. 

ன்று 
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ஓம் நமசிவோய ; குரு தட்சணோமூர்த்தியோய நமே 

 

 

ஸ்தோன அதிபதி நின்ற பலன்ேள் 

 
லக்ேினோதிபதி 1ஆம் வடீ்டில் அதோவது லக்ேினத்தில் இருந்தோல்: 
 

 ோதேன் சுதந்திர மனப்போன்மமயுடன் தன்னிச்மசயோே வோழ்பவனோே 

இருப்போன். யோர் சசோன்னோலும், அவர்ேள் ஜபச்மசக் ஜேட்ேமோட்டோன் 

தன் எண்ணப்படி, ஜநோக்ேப்படி வோழ்பவனோே இருப்போன். 
 ோதேன் தீர்க்ே ஆயுமள உமடயவனோே இருப்போன். 
சசோத்துக்ேமள உமடயவனோே இருப்போன். 
சபருமமேள், புேமை உமடயவனோே வளர்வோன். 
வோழ்க்மேயில்  வீனம் நல்லமுமையில் நமடசபறும். 
மேிழ்ச்சி நிமைந்தவனோே இருப்போன். 
சதய்வ நம்பிக்மே, சதய்வ வைிபோடுேள் மிகுந்தவனோே இருப்போன். 
உைவினர்ேளுடன் பிரச்சிமனேள் இன்ைி ஒற்றுமமயுடன் வோழ்வோன். 
தனது ஊரில், அல்லது தனது மோவட்டத்தில் அல்லது தனது இனத்தில் 

அல்லது தனது நோட்டில் சசல்வோக்கும், புேழும் சபற்ைவனோேத் திேழ்வோன். 
 

ஜமற்கூைிய பலன்ேள் எல்லோம் லக்ேினமும், லக்ேினோதிபதியும் 

நன்ைோே இருந்தோல் மட்டுஜம. இல்மலசயன்ைோல் அவற்ைிற்கு ஜநர் 

மோைோன பலன்ேஜள நமடசபறும் 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

லக்ேினோதிபதி 2ஆம் வடீ்டில் வலிமமயுடன் இருந்தோல்: 
 

 ோதேன் உயர்ந்த பண்புேள் உள்ள குடும்பத்தில் பிைந்தவனோே 

இருப்போன். அவனுமடய குடும்ப வோழ்க்மே சிைப்போே இருக்கும். 
வோக்கு வன்மம நிைந்தவனோே இருப்போன். அவன் சசோற்ேள் 

எல்லோ இடங்ேளிலும் எடுபடும். 
தனது குடும்பத்திற்ேோே பல தியோேங்ேமளச் சசய்பவனோே இருப்போன் 

தன் குடும்பத்திற்ேோன தன்னுமடய ேடமமேமள நிமைஜவற்றுபவனோே 

இருப்போன். 
சசல்வமும், சசல்வோக்கும் மிகுந்தவனோே இருப்போன். 
மன அமமதியும், மேிழ்ச்சியும் நிமைந்தவனோே இருப்போன், 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

லக்ேினோதிபதி 3ஆம் வடீ்டில் வலிமமயுடன் இருந்தோல்: 
 

 ோதேன் அதீத துணிச்சல் உள்ளவனோே இருப்போன். 
அதிர்ஷ்டமுள்ளவனோே இருப்போன். 
எல்லோ நலன்ேளும் அவமனத் ஜதடி வரும். 
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மரியமதக்குரியவனோேவும், புத்திசோலியோேவும் இருப்போன் 

சிலருக்கு இரண்டு மமனவிேள் இருப்போர்ேள் 

 ோதேன் சஜேோதரர்ேள், சஜேோதரிேளின் அன்மபப் சபற்ைவனோே 

இருப்போன், அவர்ேளுடன் ஒற்றுமமயோே வோழ்வோன். 
நுண்ேமலேளில் ஜதர்ச்சி சபற்ைவனோே இருப்போன். 
சசல்வம், சசல்வோக்கு, அந்தஸ்துடன் வோழ்பவனோே இருப்போன். 
---------------------------------------------------------------------------------------------- 

லக்ேினோதிபதி 4ஆம் வடீ்டில் வலிமமயுடன் இருந்தோல்: 
 

 ோதேன் தன் சபற்ஜைோர்ேளோல் மிகுந்த மேிழ்ச்சிக்கு ஆளோகுவோன் 

அஜனே உடன் பிைப்புக்ேள் இருக்கும். 
அைேோன ஜதோற்ைத்மத உமடயவனோேவும், நற்பண்புேமள உமடயவனோேவும் 

 ோதேன் இருப்போன் 

 ோதேன் நிலபுன்ேள், வடீு வோசல்ேமளப் சபற்ைவனோே இருப்போன். 
நல்ல குடும்ப உறுப்பினர்ேமளப் சபற்ைவனோே இருப்போன். 
ஜரோட்டி, ேப்டோ, மக்ேோன் என்னும் உண்ண உணவு, உடுக்ே உமடேள், 

இருக்ே இடம் என்னும் அடிப்பமடத் ஜதமவேளுக்குக் குமைவில்லோத 

வோழ்க்மேமயப் சபற்ைவனோே இருப்போன். 
தோயின் அன்மபயும், அரவமணப்மபயும் சபற்ைவனோே இருப்போன். 
தோய்வைி உைவினர்ேளின் அன்மபப் சபற்ைவனோே இருப்போன். 
ேல்வி ஜேள்விேளில் ஜதர்ச்சி சபற்ைவனோே இருப்போன் 

சுேவோசியோே இருப்போன். 
வண்டி, வோேனங்ேமள உமடயவனோே இருப்போன். 
இத்துடன்,  ோதேத்தில் 4ஆம் வடீ்டிற்கு உரிய ேிரேமும் வலிமம 

சபற்ைிருந்தோல் ஜமற்கூரிய பலன்ேள் இரட்டிப்போேக் ேிமடக்கும். 
----------------------------------------------------------------------------------------------- 

லக்ேினோதிபதி 5ஆம் வடீ்டில் வலிமமயுடன் இருந்தோல்: 
 

 ோதேன் புத்திர போக்ேியங்ேமளப் சபற்ைவனோே இருப்போன். 
அதோவது நிமைய மக்ேமளப் சபற்ைவனோே இருப்போன். அஜதோடு 

தன்னுமடய குைந்மதேளின் அன்மபயும், ஆதரமவயும் சபற்ைவனோே 

இருப்போன். 
 ோதேன் சபருந்தன்மம உமடயவனோேவும், ஜசமவமனப்போன்மம 

உமடயவனோேவும் இருப்போன். 
சமோத்தத்தில் வோழ்க்மே மேிழ்ச்சி நிமைந்ததோே இருக்கும் 

சிலருக்கு அரசியல் சசல்வோக்கும், ஆட்சியோளர்ேளின் ஆதரவும் 

இருக்கும் 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

லக்ேினோதிபதி 6ஆம் வடீ்டில் வலிமமயுடன் இருந்தோல்: 
 

********  ோதேன் ஜநோய் சநோடிேள் நிமைந்து அவதிப்படுபவனோே இருப்போன். 
எதிரிேள் நிமைந்தவனோே இருப்போன். 
பல அவதூறுேளுக்கு ஆளோே ஜநரிடும் 
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பலவிதங்ேளில் ேடன் ஏற்பட்டுப் படுத்தி எடுக்கும். 
சமோத்தத்தில் மன அமமதி இல்லோத வோழ்க்மே வோை ஜநரிடும் 

லக்ேினோதிபதியின் தமச அல்லது புத்திக் ேோலங்ேளில் ேடன் மற்றும் 

ஜநோய்ேளுக்குத் தீர்வு ேிமடக்கும். 
லக்ேினோதிபதி வலுவோே உள்ளவர்ேள் ரோணுவத்தில் பணிபுரிந்து 

சிைப்மபப் சபறுவோர்ேள் 

சிலர் மருத்துவத்துமையில் பணிபுரிந்து சபருமமயமடவோர்ேள் 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

லக்ேினோதிபதி ஏைோம் வடீ்டில் அமர்ந்தோல் ஏற்படும் பலன்: 
 

சிலருக்கு ஒன்ைிற்கு ஜமற்பட்ட திருமணம் நமடசபறும். 
சிலர் வோழ்க்மேயின் பின் பகுதியில் சந்நியோசியோேி விடுவோர்ேள். 
மற்ை ேிரேங்ேளின் அமமப்மப மவத்து  ோதேன் சசல்வந்தனோே 

இருப்போன் அல்லது ஏமையோே இருப்போன். 
 ோதேன் 'தோன்' என்னும் குணமுமடயவனோே இருப்போன். 
மமனவியோல் சசோத்துக்ேள் ேிமடக்கும். 
சிலருக்கு மமனவியின் வருமோனத்தோல் சசோத்துக்ேள் ேிமடக்கும். 
சிலர் சபண்ணோமச மிகுந்தவர்ேளோே இருப்போர்ேள். 
எப்ஜபோதும் சபண்ேளின் நிமனவோேஜவ இருப்போர்ேள் 

எந்தத் சதோைிலிலும் அக்ேமையில்லோமல் இருப்போர்ேள். 
 

இந்த அமமப்மப சுபக்ேிரேங்ேள் போர்த்தோல்  ோதேன் சவளிநோடு 

சசன்று, சபரும்சபோருள் ஈட்டி மேிழ்வுடன் வோழ்வோன். 
=========================================== 

லக்ேினோதிபதி எட்டோம் வடீ்டில் அமர்ந்தோல் ஏற்படும் பலன்: 
 

 ோதேன் ேல்வியில் சிைந்தவனோே இருப்போன். 
சூதோட்ட மனப்போன்மம மிகுந்திருக்கும். 
ஒழுக்ேக் குமைவு ஏற்படும். 
சிலருக்கு மரணம் - அது வரும் ஜநரத்தில் அமமதியோனதோேவும், 

ஒரு சநோடியில் ஏற்படுவதோேவும் அமமயும். 
இந்த அமமப்மப சுபேிரேம் போர்த்தோல்,  ோதேன் நீண்ட ஆயுமள 

உமடயவன். ஆனோல் வோழ்க்மே சிரமத்துடன் நடக்கும். 
 ோதேன் பலரின் மனக்ேசப்பிற்கு ஆளோே ஜநரிடும். 
சிலருக்கு உடலில் அங்ேக் குமைபோடுேள் இருக்கும் 

சிலருக்கு குைந்மத போக்ேியம் இருக்ேோது. தத்துப் பிள்மளமய 

எடுத்து வளர்க்ே ஜநரிடும். 
 

இந்த அமமப்மப போபக்ேிரேம் போர்த்தோல்,  ோதேன் மத்திம 

ஆயுமள உமடயவன். 
வோழ்க்மேயில் வறுமம ஏற்பட்டுப் படுத்தி எடுக்கும் 

சிலருக்குப் பலவிதங்ேளில் அவப்சபயர் உண்டோகும். 
============================================= 
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லக்ேினோதிபதி ஒன்பதோம் வடீ்டில் அமர்ந்தோல் ஏற்படும் பலன்: 
 

சபோதுவோே இந்த அமமப்பு மிேவும் அதிர்ஷ்டேரமோனதோகும். 
 ோதேன் பலருக்கும் உதவுபவனோே இருப்போன். 
நல்ல மமனவி, குைந்மதேள் ேிமடக்கும் அமமப்பு இது. 
இது போக்ேியஸ்தோனம் அமத மனதில் சேோள்ே! 
 ோதேனுக்கு எல்லோ போக்ேியங்ேளும் ேிமடக்கும். 
இந்த அமமப்மப சுபேிரேம் போர்த்தோல்,  ோதேனுக்கு நல்ல தந்மத 

ேிமடப்போர். அவரோல் ஏற்படும் சேல போக்ேியங்ேளும்  ோதேனுக்குக் 

ேிமடக்கும். முன்ஜனோர் சசோத்துக்ேள் ேிமடக்கும் 

 ோதேன் சபரியவர்ேமள மதிக்கும் குணம் உமடயவனோே இருப்போன் 

சிைந்த பக்திமோனோே விளங்குவோன். 
தர்மத்மதக் ேமடப்பிடிப்பவனோே இருப்போன், 

ஜநர்மமயோளனோே இருப்போன். 
வோழ்க்மே மேிழ்ச்சி நிமைந்து இருக்கும். 
 

இந்த அமமப்மப போபக்ேிரேம் போர்த்தோல், ஜமற்சசோன்ன பலன்ேள் 

எதுவும் இருக்ேோது. 
================================================= 

லக்ேினோதிபதி பத்தோம் வடீ்டில் அமர்ந்தோல் ஏற்படும் பலன்: 
 

சதோைிலில் அல்லது ஜவமலயில் பல சவற்ைிேமளப் சபறுவதற்ேோன 

அமமப்பு இது. 
பத்தோம் அதிபதிக்கும், லக்ேின அதிபதிக்கும் சம்பந்தப்பட்ட 

சதோைிமலச்  ோதேன் சசய்து அதில் ஜமன்மமயமடவோன். 
இந்த அமமப்மப சுபேிரேம் போர்த்தோல்,  ோதேனுக்கு நல்ல சதோைில் 

அல்லது நல்ல ஜவமல அமமயும். மே நிமையச் சம்போதிப்போன். 
நற்சபயமரயும், சசல்வோக்மேயும் உமடயவனோே இருப்போன். 
சதோைிலில் ஜமன்மம அமடவோன். 
அதிேோரமும், பதவிேளும் ஜதடிவரும். 
அரசியல் சசல்வோக்கு அல்லது அரசோங்ே சசல்வோக்கு இருக்கும். 
சிலர் தமலமமப் பதவிவமர உயர்வோர்ேள். 
நிலபுலன்ேள், சபரிய வடீு, வண்டி, வோேன வசதிேளுடனோன 

வோழ்க்மே ஏற்படும். 
================================================== 

லக்ேினோதிபதி பதிசனோன்ைோம் வடீ்டில் அமர்ந்தோல் ஏற்படும் பலன்: 
 

இந்த அமமப்மப சுபேிரேம் போர்த்தோல்,  ோதேன் லோபேரமோன 

சதோைிமலச் சசய்வோன். 
நற்சபயரும், சசல்வோக்கும் ஜதடிவரும். 
மூத்த சஜேோதர, சஜேோதரிேளின் ஆதரவு இருக்கும். 
இந்த அமமப்மப சுபக்ேிரேங்ேள் போர்த்தோலும், அல்லது இந்த 

பதிசனோன்ைோம் இடத்து அதிபதி உச்சம் அல்லது ஆட்சி சபற்று 
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இருந்தோலும்,  ோதேனுக்கு நீண்ட ஆயுள். 
 

 ோதேனுக்கு, அவனுமடய 2ஆம் வடீ்டினோல் ஏற்படும் பயன்ேளுடன் 

இந்த அமமப்பும் ஜசர்ந்து ஜமலும் பலவிதமோன நன்மமேமளச் சசய்யும் 

Gains; Gains: Gains - அவ்வளவுதோன். 
 ோதேனுக்குப் பணக்ேஷ்டஜம இல்லோத வோழ்க்மே அமமயும். 
 

இந்த அமமப்மபப் போபக்ேிரேம் போர்த்தோல்,  ோதேனுக்கு 

ஜமற்கூைிய நன்மமேள் இருக்ேோது. 
 ோதேனுக்குப் பலவிதமோன ேஷ்டங்ேள், நஷ்டங்ேள் உண்டோகும் 

================================================== 

லக்ேினோதிபதி பன்னிசரண்டோம் வடீ்டில் அமர்ந்தோல் ஏற்படும் பலன்: 
 

எவ்வளவு பணம் இருந்தோலும், அல்லது வந்தோலும் அது ேமரந்து 

சேோண்ஜட இருக்கும். 
 

எட்டோம் வடீ்டினோல் ஏற்படும் ேஷ்டங்ேளுடன், இந்த அமமப்பின் 

ேஷ்டங்ேளும் ஜசர்ந்து சேோண்டு படுத்தி எடுக்கும். 
 

வியோபோரம் சசய்தோல் லோபஜம இருக்ேோது. நஷ்டம்தோன் ஏற்படும். 
வோழ்க்மேயில் நிமையப் சபோருள் இைப்புக்ேமளச் சந்திக்ே ஜநரிடும். 
 

இந்த அமமப்ஜப சரியில்லோதது. அதிலும் இந்த அமமப்மபத் தீய 

ேிரேங்ேள் போர்த்தோல்,  ோதேன் ஜவளோ ஜவமளக்குச் சரிவர ஜபோ னம் 

சசய்யோதவனோேவும், நித்திமர இல்லோதவனோேவும், மன அமமதி 
இல்லோதவனோேவும் இருப்போன். 
 

அமலச்சல் இருக்கும். குடும்பத்மத அடிக்ேடி இடம் மோற்ைம் 

அல்லது ஊர் மோற்ைம் சசய்ய ஜநரிடும். 
திைமமயற்ைவன், ஜசோம்ஜபைி என்று அவப்சபயர் ேிமடக்கும் 

வம்புேளும், வைக்குேளும் ஏற்பட்டுப் படுத்தி எடுக்கும் 

 

சிலர் சபோது ஜசமவேளில் தங்ேமள ஈடுபடுத்திக் சேோண்டு மன 

நிமைவு, மன அமமதி சபறுவோர்ேள் 

==================================================== 
 

முதல் வடீு 

 

இதுவமர நோம் சபோதுவோனபலன்ேமள மட்டும் போர்த்ஜதோம். இப்சபோழுது  ோதேத்தில் 
ஒவ்சவோரு வடீ்மடயும் போர்க்ேலோம். ஒவ்சவோரு வடீ்டுக்கும் என்ன என்ன குணங்ேள் 
இருக்ேின்ைன என்று போர்ப்ஜபோம். 
 

முதலில் முதல் வடீ்டுக்கு என்ன குணங்ேள் என்று போர்ப்ஜபோம். முதல் வடீ்மட எப்படி 
ேண்டுபிடிப்பது.  ோதேத்தில் ல என்று ஜபோட்டிருக்கும் அது தோன் முதல் வடீு. அது தோன் 
ஒருவரின் தமலபகுதி. அவர் முேம் எப்படி இருக்கும். குணம் எப்படி இருக்கும். உயரம் 
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எவ்வளவு. அவர் வோழ்க்மேயில் எந்தளவு முன்ஜனறுவோர் என்று ேோட்டும். இமத மட்டும் 
மவத்து பலன் சசோல்லகூடோது. 
 

லக்ேினத்தின் மீது எந்த ேிரேத்தின் போர்மவ விழுேிைது. லக்ேினம் சசன்று அமர்ந்த 
இடம் எல்லோத்மதயும் எடுத்துக்சேோள்ள ஜவண்டும். அப்சபோழுதுதோன் பலன் சரியோே 
வரும். 
 

சிலஜபருக்கு லக்ேினம் சேட்டு இருந்தோலும் மற்ை வடீ்டின் ேிரேங்ேள் மூலம் நல்ல 
வோழ்க்மே அமமயும். அதனோல் அமனத்து வடீ்டின் தன்மமேளும் ேணக்ேில் சேோண்டு 
பலன் சசோல்ல ஜவண்டும். லக்ேினத்தில் நல்ல ேிரேங்ேள் இருந்தோல் நல்லது. சேட்ட 
ேிரேங்ேள் இருந்தோல் பல துன்பங்ேமள அனுபவிக்ேஜவண்டும். 
 

இப்சபோழுது லக்ேினோதிபதி சசன்று அமரும் பலன்ேமளப்பற்ைி போர்க்ேலோம். 
லக்ேினோதிபதி முதல் வடீ்டில் இருந்தோல் ஆட்சியில் இருக்ேிைோர் என்று அர்த்தம். 
அதனோல் நல்ல ஆயுள் இருக்கும் ேஷ்டம் இல்லோத வோழ்க்மே அமமயும். நல்ல 
மரியோமதயுடன் வோழ்க்மே நடத்தபவரோேவும் இருப்போர். 
 

லக்ேினோதிபதி 2 ஆம் வடீ்டில் இருந்தோல் சுயசம்பளத்தில் குடும்பத்மத நடத்துபவரோேவும் 
நல்ல குடும்ப வோழ்க்மேயும் அமமயும். 2 ஆம் வடீு குடும்பம் ஸ்தோனம் ஆமேயோல் 
குடும்பம் மூலம் வருமோனத்மத சபைலோம். 
 

லக்ேினோதிபதி 3 ஆம் வடீ்டில் இருந்தோல் மூன்ைோம் வடீு மதரியம் ஸ்தோனம் அதனோல் 
மிகுந்த மதரியசோலியோே இருப்போர்ேள். தம்பி மூலம் வருமோனம் இருக்கும். அடிக்ேடி 
சிறு பயணங்ேள் ஏற்படும். 
 

லக்ேினோதிபதி 4 ஆம் வடீ்டில் இருந்தோல் தோய் நன்ைோே இருப்போர் தோய் மூலம் 
வருமோனம் இருக்கும். ேல்வி நன்ைோே வரும். ேல்வி என்ைோல் பள்ளி படிப்பு நன்ைோே 
இருக்கும். உயர்ேல்விக்கு ஜவறு வடீ்மட போர்க்ே ஜவண்டும். நல்ல வடீு அமமயும். 
தோய்வைியில் நன்ைோே உதவி இருக்கும். 
 

லக்ேினோதிபதி 5 ஆம் வடீ்டில் இருந்தோல் நல்ல குைந்மத போக்ேியம் அமமயும். குைந்மத 
மூலம் நல்ல சபயர் ேிமடக்கும். சதய்வ ஆற்ைல் ேிமடக்கும். மத வைிபோடு சத்சங்ேம் 
சசய்தல் ஆேியமவ ேிமடக்ே சபறும். குலசதய்வம் அருள் ேிமடக்கும். 
 

லக்ேினோதிபதி 6 ஆம் வடீ்டில் இருந்தோல் உடல் ஜநோய் உமடயதோே இருக்கும் அல்லது 
அடிக்ேடி மருத்துவச் சசலவு மவக்கும். 6 ஆம் வடீு சத்துரு ஸ்தோனம் அதனோல் 
விஜரோதிேள் மூலம் சதோந்தரவு இருந்துக்சேோண்ஜட இருக்கும். சபோதுவோே 6 ஆம் வடீ்டில் 
லக்ேினோதிபதி இருப்பது நல்லதல்ல. 
 

லக்ேினோதிபதி 7 ஆம் வடீ்டில் இருந்தோல் மமனவியும் மூலம் சசோத்துக்ேள் 
ேிமடக்ேப்சபறும். மமனவியின் சம்போதியத்தில் வோழ்பவரோகும் இருப்பர். அடிக்ேடி 
சவளியில் சுற்ைபவரோேவும் இருப்போர்ேள். 
 

லக்ேினோதிபதி 8 ஆம் வடீ்டில் இருந்தோல் நீண்ட ஆயுள் இருப்போர் ஆனோல் மிகுந்த 
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வறுமமயுடன் குடும்பத்மத நடத்துபவரோேவும் இருப்போர்ேள். ேடன் சதோல்மல 
இருந்துசேோண்டு இருக்கும். ஒரு சிலர்ேள் உடல் ஜநோய் இருக்கும். 
 

லக்ேினோதிபதி 9 ஆம் வடீ்டில் இருந்தோல் தேப்பனோரின் ஆதரமவ சபற்ைவரோவோர். 
தந்மதயோர் நன்ைோே இருப்போர் அமதஜபோல் முன்ஜனோர்ேளின் ஆசி சபற்ைவரோவோர். சிலர் 
சவளிநோடுேளில் சசன்று வருவோர்ேள். சதய்வ அருள் ேிமடக்கும். 
 

லக்ேினோதிபதி 10 ஆம் வடீ்டில் இருந்தோல் நல்ல சதோைில் அமமயும். சதோைில்துமையில் 
வளர்ச்சி இருக்கும். அரசோங்ே உதவி ேிமடக்ே சபறுவோர்ேள். உைவினர்ேள் மூலம் 
மதிக்ேப்படுவோர்ேள். 
 

லக்ேினோதிபதி 11 ஆம் வடீ்டில் இருந்தோல் வோழ்க்மே முழுவதும் நல்ல நிமலயில் 
இருப்போர்ேள் . நல்ல சதோைில் அமமயும். மூத்த சஜேோதரர்ேளின் ஆதரவு ேிமடக்கும். 
நீண்ட ஆயுள் இருக்கும். 
 

லக்ேினோதிபதி 12 ஆம் வடீ்டில் இருந்தோல் அவ்வளவு நல்லதல்ல எவ்வளவு வருமோனம் 
ேிமடத்தோலும் சசலவு சசய்துவிடுவோர்ேள். எந்த ஜவமலயும் ஒழுங்ேோே சசய்ய 
மோட்டோர்ேள். ஜவமலயில் இருந்தோல் ஒரு இடத்தில் நிரந்தரமோே இருக்ேமோட்டோர்ேள். 
அடிக்ேடி இடம் மோற்ைல் ஆகும். ஜசோம்ஜபைி என்று சபயர் எடுப்போர்ேள். 
_____________________________________________________________________________ 
 

இரண்டோம் வடீு 

 
 

இரண்டோம் வடீு என்பது குடும்ப ஸ்தோனம்.தன ஸ்தோனம். வோக்கு ஸ்தோனம் எனப்படும். 
இரண்டோம் வடீ்மட மவத்து என்ன பலன் கூைலோம் என்று போர்க்ேலோம். முதலில் 
இரண்டோம் வடீ்டு அதிபதி யோர் அவர் எங்கு இருக்ேிைோர். இரண்டோம் வடீ்மட எந்த 
ேிரேங்ேளின் போர்மவ இருக்ேிைது என்று போர்க்ே ஜவண்டும் அப்சபோழுதுதோன் பலன் 
சரியோே வரும். இரண்டோம் வடீு என்பது ஒருவரின் பணநிலமம. வங்ேியில் இருக்கும் 
பணம் மற்றும் தங்ே நமேேள் குைிக்கும். குடும்பம் எப்படி இருக்கும் குடும்பத்தில் 
அமமதி இருக்குமோ அல்லது குடும்பத்தில் ேலவரம் இருக்குமோ ஒருவர் எப்படி ஜபசுவோர் 
திக்ேிதிக்ேி ஜபசுவோர அல்லது ஜவடிக்மேயோே ஜபசுவோர அல்லது ஜபசஜவ மோட்டோரோ 
என்று கூைலோம். ஒருவருமடய ேண்போர்மவ எப்படி இருக்கும் என்பதும் பற்ைியும் 
கூைலோம். 
 

ஒருவருக்கு குைந்மத போக்ேியத்மதயும் இந்த வடீ்மட மவத்து சசோல்லலோம் 
ஒருவருக்கு குைந்மத போக்ேியத்தமத சேோடுக்கும் வடீு 5 ஆம் வ ீீ்டு ஆனோல் குைந்மத 
போக்ேியம் என்ைோல் ஒரு நபர் குடும்பத்தில் கூடுேிைோர் என்று அர்த்தம் குடும்பத்தின் 
நபர்ேமள குைிப்பது இரண்டோம் வடீு இரண்டோம் வடீு நன்ைோே இருந்தோல்தோன் 
ஒருவருக்கு குைந்மத போக்ேியம் ேிமடக்கும் இரண்டோம் வடீு சேட்டோல் குைந்மத 
போக்ேியம் இருக்ேோது. இப்சபோழுது புரிேிைதோ இரண்டோம் வடீ்டின் பயன் என்ன சவன்று. 
 

அமதப்ஜபோல் ஒருவருக்கு திருமணம் ஆேவில்மல என்ைோல் ஏன் என்று இரண்டோம் 
வடீ்மட மவத்து போர்க்ே ஜவண்டும். இரண்டோம் வடீ்டின் அடுத்த பண்பு இமளய 

RangaRakes tamilnavarasam.com



சஜேோதரத்தின் விமரயம். எப்படி இது சோத்தியம் இமளய சஜேோதரத்மதப் பற்ைி கூறுவது 
மூன்ைோம் வடீு மூன்ைோம் வடீ்டிற்க்கு 12 ஆம் வடீு இரண்டோம் வடீு அல்லவோ அதனோல் 
அது மூன்ைோம் வடீ்டிற்க்கு விமரயம் ஆேிைது. இமளய சஜேோதரத்தின் விமரயம் 
மரணம் ஆேியவற்மை ேோட்டும். அவர் எப்படி இைப்போர் எப்படி பணத்மத சசலவு 
சசய்வோர் ஆேியவற்மை ேோட்டும் வடீு இரண்டோம் வடீு 

 

இரண்டோம் வடீ்மட வோக்கு ஸ்தோனம் என்று கூைிஜனன் அல்லவோ அமதப்பற்ைி 
போர்ப்ஜபோம் இரண்டோம் வடீ்டில் சசவ்வோய் இருந்தோல் ேடினமோே ஜபசுவோர் ஜேது 
இருந்தோலும் ஜபச்சு ேடினம் இருக்கும். புதன் இருந்தோல் நன்ைோே ஜபசுவோர். நல்ல 
ேிரங்ேள் இருந்தோல் ஜபச்சு நன்ைோே இருக்கும். 
 

அடுத்ததோே இரண்டோம் வடீ்மட தன ஸ்தோனம் என்றும் கூறுவது எப்படி என்று 
போர்ப்ஜபோம் நமக்கு வரும் வருமோனம் அதோவது சபோருளோதோர வளர்சி எப்படி என்று 
ேோட்டுவது இரண்டோம் வடீு. இரண்டோம் வடீ்டில் நல்ல ேிரேங்ேள் இருந்தோல் 
சபோருளோதோர வளர்ச்சி நன்ைோே இருக்கும் தீயேிரேங்ேள் இருந்தோல் சபோருளோதோர 
வளர்ச்சி சமதுவோே இருக்கும். சபோருளோதோர வளர்ச்சிமய போர்க்கும் ஜபோது 10 ஆம் 
மற்றும் 11 வடீ்மடயும் ேணக்ேில் எடுத்துக்சேோள்ள ஜவண்டும் அதனுடன் 6 ஆம் 
வடீ்மடயும் ேணக்ேில் எடுத்துக்சேோள்ளஜவண்டும் 6 ஆம் வடீு  ோதேர் சசய்வது 
சுயசதோைிலோ அல்லது அடிமமசதோைிலோ என்று சதரியவரும். இவற்மைஜயல்லோம் 
ேணக்ேில் சேோண்டுதோன் தன ஸ்தோனத்மத முடிவு சசய்யஜவண்டும். 
 

இப்சபோழுது 2 ம் வடீ்டு அதிபதி எந்சதந்த வடீ்டில் இருந்தோல் என்ன பலன் என்று 
போர்ப்ஜபோம். முதல் வடீ்டில் இருந்தோல் நன்ைோன குடும்ப வோழ்க்மே அமமயும் சுயமோே 
சம்போதித்து முன்னுக்கு வருவோர். 
 

இரண்டோம் வடீ்டில் இருந்தோல் குடும்ப வோழ்க்மே நன்ைோே அமமயும் பணப்புைக்ேம் 
அதிேமோே இருக்கும் சமோத்தத்தில் சேோடுத்துமவத்தவர். 
 

மூன்ைோம் வடீ்டில் இருந்தோல் சஜேோதர் மூலம் வருமோனம் ேிமடக்கும. 
 

4 ஆம் வடீ்டில் இருந்தோல் வடீு வோேனம் மூலம் வருமோனம் உண்டு. 
 

இரண்டோம் வடீ்டு அதிபர் 5 ல் இருந்தோல் அவருக்கு திடிர் என்று பணவரவு இருக்கும் 
லோட்டரி அல்லது ஜரஸ் மூலம் பணவரவு இருக்கும். 
 

இரண்டோம் வடீ்டு அதிபர் 6 ல் இருந்தோல் ஜவமலயின் மூலம் பணவரவு இருக்கும். 
 

இரண்டோம் வடீ்டு அதிபதி 7 ல் இருந்தோல் அவரின் மமனவி அல்லது ேணவன் மூலம் 
வருமோனம் இருக்கும் சிலருக்கு அந்நிய நோட்டின் மூலமோே வருமோனம் இருக்கும். 
 

இரண்டோம் வடீ்டு அதிபர் 8 ல் இருந்தோல் அவ்வளவு நல்லதல்ல ஏன் என்ைோல் 8 ஆம் 
வடீு மமைவு ஸ்தோனம் ஆகும். 
 

இரண்டோம் வடீ்டு அதிபர் 9 ல் இருந்தோல் தந்மத வைியோே பணம் வரும் அல்லது 
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அந்நிய நோட்டின் மூலமோே பணவரவு இருக்கும். 
 

இரண்டோம் வடீ்டு அதிபர் 10 ல் இருந்தோல் சதோைில் சசய்து சம்போதிப்போர். 
 

இரண்டோம் வடீ்டு அதிபர் 11 ல் இருந்தோல் நல்ல பணவரவு இருக்கும். அண்ணன் 
மூலமோேவும் பணவரவு உதவி இருக்கும் 

 

இரண்டோம் வடீ்டு அதிபர் 12 ல் இருந்தோல் பணம் விமரயமோகும். 
 
 

இரண்டோம் வடீ்டில் போவேிரேங்ேள் இருந்தோல் ேண் போர்மவயில் ஜேோளோறு இருக்கும். 
அமதப்ஜபோல் 7 ம் வடீ்டு மூலம் நன்ைோன மமனவி அமமந்தோலும் இரண்டோம் வடீ்டில் 
போவேிரேங்ேள் இருந்தோல் இருவமரயும் தனித்தனியோே பிரித்து மவத்துவிடும். 
ஒருவருக்கு இரண்டோம் வடீ்டு அதிபதியின் தசோ புத்தியில் மரணம் ஏற்படும். 
மரணத்மதப் பற்ைி எழுதும் ஜபோது முழுவதும் எழுதுேிஜைன். 
 

இரண்டோம் வடீ்மட மவத்து அண்ணனின் வடீ்மடப்பற்ைி கூைலோம். எப்படி என்ைோல் 11 

ம் வடீு அண்ணனின் வடீு 11 ம் வடீ்டில் இருந்து 4 ம் வடீு  ோதேரின் இரண்டோம் வடீு 
அல்லவோ அதனோல் அண்ணனின் வடீு எப்படி இருக்கும் என்று கூைலோம். அமதப்ஜபோல் 
தோயின் வருமோனத்மதப்பற்ைியும் கூைலோம் எப்படி என்ைோல் 4 ம் வடீு தோய் ஸ்தோனம் 4 

ம் வடீ்டிற்க்கு 11ம் வடீு  hதேரின் இரண்டோம் வடீு அல்லவோ அதனோல் தோயோரின் லோபம் 
எப்படி என்றும் கூைலோம். இதுவமர 2 ம் வடீ்டின் ேோரதுவத்மதப்பற்ைி போர்த்ஜதோம் இனி 
அடுத்த வடீு இதுவமர சபோறுமமயோே படித்தற்க்கு மிக்ே நன்ைி. 
_____________________________________________________________________________ 
 
 
16. If the second lord is associated with rahu or ketu, the native 
will be weak 
 

17. இரண்டிற்ேதிபதி ஆைோம் வடீ்டில் அமர்ந்தோல்(If the second lord is 

placed in the sixth house) அவனுமடய சசோத்துக்ேமளப் பமேவர்ேள் - 
அவனுமடய எதிரிேள் மேக்சேோண்டு விடுவோர்ேள். 
 

18. அதற்கு ஜநர்மோைோே ஆைோம் அதிபதி இரண்டோம் வடீ்டில் வந்து 

அமர்ந்திருந்தோல், எதிரிேளுமடய சசோத்துக்ேள் இவனுக்கு வந்து ஜசரும். 
 

19. ேடே லக்ேினத்தில் பிைந்தவனுக்கு, சூரியனும், சந்திரனும், சுக்ேிரனும் 

ஒன்ைோேக்கூடி போவ வடீ்டில் இருந்தோல் அவன் பிைவிக் குருடனோய் 

இருப்போன். 
 

20. இரண்டோம் வடீ்டுக்ேோரன் சுக்ேிரனோேி, அவன் லக்ேினோதிபதியுடன் 

கூடி மூன்ைில் இருந்தோல்  ோதேனுக்குக் ேண் ஜநோய் உண்டோகும் 

 

21. இரண்டோம் அதிபனும், புதனும் கூடி ஆைோம் இடத்தில் வலுவோே 

அமர்ந்தோல்  ோதேன் ஊமமயோே இருப்போன். 
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22. இரண்டம் அதிபனும், புதனும் கூடி எட்டிஜலோ அல்லது பன்னி 
சரண்டிஜலோ இருந்தோலும்  ோதேன் ஊமமயோேிவிடுவோன் 

 

23. இரண்டோம் அதிபதியும், குருவும், சுக்ேிரனும் உச்சமமடந்திருந்தோல் 

 ோதேன் அதி புத்திசோலியோே இருப்போன் 

 

24. இரண்டிற்குமடயவனும், புதனும் உச்சம் சபற்ைிருக்ே, லக்ேினத்தில் 

குருவும், எட்டில் சனியும் இருந்தோல்  ோதேன் சபரிய ஜமமதயோே விளங்குவோன். 
 

25. மூன்று, அறு, எட்டு, பதிசனோன்று ஆேிய வடீுேளில் போவக் ேிரேங்ேள் 

நின்று அமவ லக்ேினத்மதப் போர்க்ேோமல் இருந்தோஜல  ோதேன் சபரிய 

சசல்வந்தனோே இருப்போன். 
______________________________________________________________________________ 
 

மூன்ைோம் வடீு 

 

மூன்ைோம் வடீ்மடப்பற்ைி இப்சபோழுது போர்க்ேலோம். மூன்ைோம் வடீு சஜேோதர 
ஸ்தோனமோகும்.  ோதேன் குணங்ேள் மஜனோவலிமம இமளய சஜேோதரம் எப்படி இருப்போர் 
. அவர்  ோதேருக்கு நன்மம சசய்வோரோ தோயோரின் விமரயம் தபோல் ஜபோக்குவரத்து 
இப்சபோழுது ஏது தபோல் ஜபோக்குவரத்து email மல மவத்துக்சேோள்ளலோம் பக்ேத்துவடீ்டு 
நபர்ேள் எப்படி இருப்போர்ேள் குறுேிய பயணம் எப்படி இருக்கும், ேோது சம்பந்தமோன 
ஜநோய், நீங்ேள் இருக்கும் வடீு எப்சபோழுது ேோலி சசய்வது ஆேியமவேள் எல்லோம் 
மூன்ைோம் வடீு மூலம் ேோணலோம். 
 

இப்சபோழுது மூன்ைோம் வடீ்டின் அதிபதி ஒவ்சவோரு வடீ்டில் இருந்தோல் என்ன பலன் 
என்று போர்க்ேலோம். 
 

மூன்ைோம் வடீ்டு ேிரேம் 1 வது வடீோேிய லக்ேினத்தில் இருந்தோல் இமளய சஜேோதரம் 
இருக்கும் பல ஜவமலேமள மவத்து ஜவமல வோங்கும்படியோன அதிேோரம் ேிமடக்கும். 
சங்ேீதம் நோட்டியம் ஜபோன்ைவற்ைில் ஈடுபோடு அதிேம் ஏற்படும். உடல் பலம் 
ஜபோேங்ேளுடன் இருப்போர்ேள் மவரம்.நமேேள சபறுவோர்ேள் சஜேோதர. சஜேோதரிேளின் 
ஆதரமவ சபறுவோர்ேள். 
 

மூன்ைோம் வடீ்டு ேிரேம் 2 ஆம் வடீ்டில் இருந்தோல் சஜேோதர.சஜேோதரிேளின் ஆதரவில் 
ேோலம் ேைிப்பவனோேவும்.மதரியமில்லோதவனோேவும் உடலில் வியோதி உமடயவனோேவும் 
இருப்போர்ேள். மூன்ைோம் வடீ்டு அதிபதி சேட்ட ேிரேங்ேள் போர்மவ இல்மல என்ைோல் 
சஜேோதர சஜேோதரிேளின் சசோத்து ேிமடக்கும். 
 

மூன்ைோம் வடீ்டு ேிரேம் 3 ஆம் வடீ்டில் இருந்தோல் சஜேோதர சஜேோதரிேள் நல்ல 
அந்தஸ்த்ஜதோடு இருப்போர்ேள் அவர்ேளோல் இவருக்கு எல்லோவிதத்திலும் ஆதரவு 
இருக்கும். ேமலேளில் பிரியம் சேோண்டவனோே இருப்போர்ேள் . நல்ல பலசோலியோேவும் 
இருப்போர்ேள். தங்ேம்.சவள்ளி ஆமட மீது ஆமச இருக்கும் அதுஜபோல் ேிமடக்கும். 
சதய்வ வைிபோடு ேிமடக்கும். 
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மூன்ைோம் வடீ்டு ேிரேம் 4 ஆம் வடீ்டில் இருந்தோல் சுபபலமிருந்தோல் குடும்பத்தில் 
ஒற்றுமம இருக்கும் சஜேோதர சஜேோதரிேள் நீண்ட ஆயுளுடனும் தோயோர் தோய்வைி 
ஆதரமவ சபற்ைவர்ேளோேவும் குடும்பத்தில் சசல்வமும் சுேமும் நிமைந்து விளங்கும். 
 

மூன்ைோம் வடீ்டு ேிரேம் 5 ஆம் வடீ்டில் இருந்தோல் குைந்மத போக்ேியங்ேமள 
சபற்ைவனோேவும். சஜேோதர சஜேோதரிேளின் ஆதரமவ சபற்ைவரோேவும். குடும்பத்தில் 
மேிழ்ச்சி நிமைந்து விளங்கும் சபரிய மனிதர்ேளின் ஆதரவு ேிமடக்கும். சதய்வேீ 
வைிபோட்டில் உள்ளவர்ேளிடம் சதோடர்பு ேிமடக்கும். 
 

மூன்ைோம் வடீ்டு ேிரேம் 6 ஆம் வடீ்டில் இருந்தோல் சஜேோதர சஜேோதரிேள் பரம 
எதிரிேளோே இருப்போர்ேள் உடல் பலமில்லோமலும் இருப்போர்ேள் அடிக்ேடி ஜநோய் வந்து 
சதோந்தரவு தரும். 
 

மூன்ைோம் வடீ்டு ேிரேம் 7 ஆம் வடீ்டில் இருந்தோல் சபண்ேளின் மீது ஈர்ப்புடன் 
இருப்போன். ஜவமல இல்லோமல் ஊர் சுற்ைி திரிபவனோேவும் இருப்போன். தன்னுமடய 
சுேங்ேள் மட்டும் போர்ப்போன். மமனவியின் சசோத்துக்ேமள சபை முயல்வோர்ேள். நன்ைோே 
சோப்பிடுவோர்ேள். 
 

மூன்ைோம் வடீ்டு ேிரேம் 8 ஆம் வடீ்டில் இருந்தோல் சஜேோதர சஜேோதரிேள் உடன் சண்மட 
இருந்து சேோண்டு இருக்கும். உடல் ஊனம் ஏற்படும். சிரமத்துடன் குடும்பம் நடத்த 
ஜவண்டும். சில ஜபர்க்கு ேடன்ேள் ஏற்படும். சிலருக்கு அவமோனம் ஏற்படும் 

 

மூன்ைோம் வடீ்டு ேிரேம் 9 ஆம் வடீ்டில் இருந்தோல் நல்ல மதரியசோலியோேவும் பூர்வ 
புண்ணியத்தில் நல்ல வசதி சபற்ைவரோேவும் இருப்போர்ேள். சதய்வபக்தியுடன் 
இருப்போர்ேள். 
 

மூன்ைோம் வடீ்டு ேிரேம் 10 ஆம் வடீ்டில் இருந்தோல் சஜேோதர சஜேோதரிேளின் மூலம் 
ஜவமல வோய்ப்பு ேிமடக்கும். அதன் மூலம் குடும்பத்மத நடத்துபவர்ேளோே இருப்போர்ேள். 
 

மூன்ைோம் வடீ்டு ேிரேம் 11 ஆம் வடீ்டில் இருந்தோல் சஜேோதர சஜேோதரிேளின் அன்மப 
சபற்ைவர்ேளோே இருப்போர்ேள் அவர்ேளிடம் இருந்து லோபம் ேிமடக்கும் 

 
 

மூன்ைோம் வடீ்டு ேிரேம் 12 ஆம் வடீ்டில் இருந்தோல் சஜேோதர சஜேோதரிேள் மூலம் 
விமரயம் ஏற்படும். சசோத்துேள் விமரயத்மத ஏற்படுத்தலோம். அமலச்சலும் மன 
சஞ்சலம் ஏற்படும். 
 

இதுவமர சபோறுமமயோே படித்ததற்க்கு மிக்ே நன்ைி. 
___________________________________________________________________________ 
 

மூன்ைோம் வடீ்டதிபதி இருக்கும் இடங்ேமள மவத்துப் பலோ பலன்ேள் 

 
1 

மூன்ைோம் வடீ்டு அதிபதி (Lord of the 3rd House) லக்ேினத்தில் இருந்தோல்: 
 

இந்த அமமப்பு 3ஆம் வடீ்டிற்கு அதன் இடத்தில் இருந்து 11ஆம் இடமோகும். 
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ஆேஜவ 3ஆம் அதிபதி இங்ஜே வந்து அமரும் ஜபோது பல நன்மமேமளச் 

சசய்வோர்.  ோதேன் உடல் ஆஜரோக்ேியத்துடன் இருப்போன். ஜயோேங்ேள் நிமைந்து 

இருப்போன். சஜேோதரன், சஜேோதரிேளின் அதரமவப் சபற்ைவனோே இருப்போன். 
சசல்வம் சசல்வோக்கு ஆேியமவேமளப் சபற்ைவனோேவும் இருப்போன். 
 

 ோதேன் தன் முமனப்பும், தன் நிமைவும் சபற்ைவனோே இருப்போன். 
 ோதேனின் அைிவும், புத்திசோலித்தனமும் போரோட்டும் வமேயில் இருக்கும். 
அவனுமடய அைிவு ேல்வித் தகுதிமயச் சோர்ந்ததோே இல்லோமல் சிைப்போே 

இருக்கும். சட்சடன்று ஜேோபம் வரக்கூடியவனோே இருப்போன். 
அமத அடக்கும் திைமமமய  ோதேன் வளர்த்துக் சேோள்ள ஜவண்டும். 
இல்மலசயன்ைோல் அந்தக் ஜேோப உணர்ஜவ அவனுமடய முதல் எதிரியோே 

மோைிவிடும். 
 

சிலர் ஜதோற்ைத்தில் சேச்சலோே இருப்போர்ேள். ஆனோல் ஜதமவப்படும் 

சந்தர்ப்பங்ேளில் தங்ேளுமடய சக்திமயயும், வரீத்மதயும் பயன்படுத்தி 
சவற்ைி சபறுவோர்ேள். 
இந்த அமமப்புமடயவர்ேள், நடிப்பு, இமச, நடனம் என்று எல்லோவற்ைிலும் 

ஆர்வம் உமடயவர்ேளோே இருப்போர்ேள். சிலர் நோடேம், திமரப்படம் என்று 

நடிக்ேச் சசன்று அதில் புேழ்சபறுவோர்ேள். இந்த அமமப்பிற்குச்  ோதேத்தில் 

சுக்ேிரனும் வலுவோே இருக்ே ஜவண்டும். 
=================================================== 
2 

மூன்ைோம் வடீ்டு அதிபதி (Lord of the 3rd House) இரண்டோம் வடீ்டில் இருந்தோல்: 
 

இந்த இடம் மூன்ைோம் வடீ்டிற்குப் பன்னிசரண்டோம் வடீோகும். அதோவது மூன்ைோம் 

இடத்திற்கு அதனிடத்திலிருந்து மமைவிடம்.  ோதேன் மதரியம் இல்லோதவனோே 

இருப்போன். சலோக்' சலோக்குப் போர்ட்டி. அதோவது ஆஜரோக்ேியம் குமைந்தவன். 
சிலர் வயதோன ேோலத்தில் மருந்து மோத்திமரேளிஜலஜய உயிர்வோை ஜநரிடும். 
சஜேோதரன், சஜேோதரிேளின் ஆதரவினோல் ேோலம் தள்ள ஜநைிடும். 
 

இந்த வடீ்டு அதிபதி சுபக்ேிரேமோே இருந்தோலும், தீய ேிரேங்ேளின் போர்மவ 

இல்லோமலும் இருந்தோல், சஜேோதரன் அல்லது சஜேோதரியின் சசோத்துக்ேள் 

 ோதேனுக்குக் ேிமடக்கும் அல்லது வந்து ஜசரும். 
 

சசோத்துக்ேமள யோர் ஜவண்டோம் என்று சசோல்வோர்ேள்? ேடன் வந்து ஜசர்ந்தோல் 

மட்டுஜம மனிதன் ஜவண்டோம் என்று சசோல்வோன் 

 

இந்த வடீ்டு அதிபதி 2ல் இருக்கும் நிமலமமஜயோடு, இந்த வடீ்டின் ஜமல் 

தீய ேிரேங்ேளின் போர்மவ விழுந்தோல்,  ோதேன் மிேவும் சிரமமோன தோழ்மமயோன 

வோழ்க்மே வோழ்வோன். அப்படி இல்மலசயன்ைோல், சசல்வமோன, மேிழ்ச்சியோன 

வோழ்க்மே வோழ்வோன். 
 

சிலர் தங்ேள் இள்வல்ேமள இைக்ே ஜநரிடும். இைப்பது என்பது என்னசவன்று 

சசோல்லவும் ஜவண்டுமோ? 
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If the 3rd lord is in the 2nd, The native may be lazy or lethargic 
He/she do not take his/her undertakings seriously. 
Their image may be spoiled by their headstrong behavior 
They may not keep punctuality and they may not also keep up the decencies of debate. 
They may not have good relations with the younger co-borns. 
They may have hostile neighbors. 
========================================================= 
3. 

மூன்ைோம் வடீ்டு அதிபதி (Lord of the 3rd House) மூன்ைோம் வடீ்டிஜலஜய 

(in his own house) இருந்தோல்: 
 

அப்படி இருக்கும் ேிரேம், ஆட்சி அல்லது உட்ச பலத்துடன் இருந்தோல், 

 ோதேனுக்கு நல்ல சஜேோதரன் சஜேோதரிேள் இருப்போர்ேள். அவர்ேள் சபயர் 

சசோல்லும்படி சசல்வத்துடனும், புேழுடனும் இருப்போர்ேள். அவர்ேளோல் 

 ோதேனுக்கு சேலவிதமோன ஆதரவுேளும் ேிமடக்கும். இந்த சேலவிதம் எனும் 

சசோல்லில் எல்லோம் அடங்ேி விட்டது. 
 

 ோதேனும் அவனளவிற்கு அந்தஸ்து அதிேோரம் என்று சேளரவமோே இருப்போன். 
பலசோலியோேவும், ஜபோே போக்ேியங்ேமளப் சபற்ைவனோேவும் இருப்போன். 
ஜபோே போக்ேியங்ேள் என்ைோல் என்னசவன்று சதரியுமல்லவோ? 

சதரியோதவர்ேள் தனி மின்னஞ்சலில் ஜேளுங்ேள். 
 

சிலர் ஆன்மிேம், சதய்வ வைிபோடு, பக்தி என்று ஒரு மோர்க்ேமோே இருப்போர்ேள். 
 

சபோதுவோே  ோதேன் மதரியம் உமடயவனோே இருப்போன். 
 

மூன்ைோம் அதிபதி 3ஆம் வடீு 6ஆம் வடீு அல்லது 11ஆம் வடீ்டில் இருந்தோல் 

 ோதேனுக்கு நிமைய சஜேோதரன், சஜேோதரிேள் இருப்போர்ேள். மூன்ைோம் அதிபதி 
சசவ்வோயோே இருந்து 3ஆம் வடீ்டிஜலஜய இருந்தோல்  ோதேன் தன் சஜேோதரர்ேமளப் 

பைி சேோடுக்ே ஜநரிடும். சனியோலும் அஜத பலன்தோன் ேிமடக்கும் 

 
If the 3rd lord is in the 3rd, the native will have the company of brothers & sisters. 
They view everything philosophically. 
They are confident that everything happens for the good. 
They are not the type who cry over the things lost. 
They do not bother about the past which is gone 
========================================================== 
4 

மூன்ைோம் வடீ்டு அதிபதி (Lord of the 3rd House) நோன்ேோம் வடீ்டில் இருந்தோல்: 
 

 ோதேனுமடய குடும்பத்தில் ஒற்றுமமயும், மேிழ்ச்சியும் நிமைந்திருக்கும். 
 ோதேனுமடய உடன்பிைப்புக்ேள் நீண்ட ஆயுமளயும், நிமைய குைந்மதேமளப் 

சபற்று கூட்டுக் குடும்ப வோழ்க்மேக்கு எடுத்துக்ேோட்டோே விளங்குவோர்ேள். 
 

இந்த இடம் மூன்ைோம் வடீ்டிற்கு இரண்டோம் இடம் அமத மனதில் சேோள்ே! 
 

குடும்பத்தில் சசல்வமும், மேிழ்ச்சியும் நிமைந்து விளங்கும். 
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The life of the native will be happy on the whole 
 

மூன்ைோம் அதிபதி பலமின்ைி இருந்தோல் ஜமற்சசோன்ன பலன்ேள் குமைவோே 

இருக்கும் அல்லது இல்லோமல் ஜபோய்விடும் 

=========================================================== 
5. 

மூன்ைோம் வடீ்டு அதிபதி (Lord of the 3rd House) ஐந்தோம் வடீ்டில் இருந்தோல்: 
 

 ோதேன் நிமையக் குைந்மதேள் உமடயவனோே இருப்போன். 
 

 ோதேனுக்குப் பணப் பிரச்சிமன இல்லோத அளவிற்குச் சசல்வம் இருக்கும். 
ஆனோல் அவனுமடய குைந்மதேளோல் அவனுக்கு மேிழ்ச்சி இருக்ேோது. 
அஜதோடு குடும்ப வோழ்வில் உரசல்ேளும் விரிசல்ேளும் இருக்கும். 
 

ஐந்தில் வந்தமரும் மூன்ைோம் அதிபதி வலுவோே இருந்தோல்,  ோதேனுக்கு 

அவனுமடய உடன் பிைப்புக்ேளோல் பல நன்மமேள் ஏற்படும். 
 

சிலருக்கு ஏரோளமோன விமளநிலங்ேள் இருக்கும் அல்லது ேிமடக்கும். 
சிலருக்கு சுவேீோரம் சசல்லும் போக்ேியமும் அதனோல் சபரும் சசோத்துக்ேளூம் 

ேிமடக்கும். சிலருக்குப் சபரும் பதவிேள் ேிமடக்கும். 
 
Since the 3rd lord is in the 5th, the native will be virtuous 
Their brothers will definitely help them in their hour of need. 
They are best suited to agriculture as they know when to sow and when to reap. 
They may not have much happiness from their children. 
=============================================================== 
6. 

மூன்ைோம் வடீ்டு அதிபதி (Lord of the 3rd House) ஆைோம் வடீ்டில் இருந்தோல்: 
 

 ோதேனுக்கு உடன் பிைப்புக்ேஜள எதிரிேளோே இருப்போர்ேள் அல்லது எதிரிேளோே 

மோைிவிடுவோர்ேள்.  ோதேனின் ஆஜரோக்ேியம் அடிக்ேடி போதிப்பிற்குள்ளோகும். 
வியோதிேள் வந்து ஜேள்விேள் ஜேட்டுவிட்டுப் ஜபோகும். மவத்தியச் சசலவில் 

பணம் ேமரயும். 
 

சிலருக்கு எதிரிேள் அதிேம் இருப்போர்ேள். அவர்ேளோல் ஜவண்டிய அளவிற்குத் 

சதோல்மலேள் இருக்கும். மனதில் நிம்மதி இருக்ேோது. 
 

ஆைில் வந்தமரும் மூன்ைோம் அதிபதி வலுவோே இருந்தோல்,  ோதேனுக்கு நன்மமயோன 

பலன்ேள் உண்டு. எதிரிேமள ஒரு மே போர்துவிடுவோன். ஜமற்சசோன்ன தீய பலன்ேள் 

குமைந்துவிடும். 
 

சமோத்தத்தில்  ோதேன் உடன் பிைப்புக்ேமள சவறுப்பவனோே இருப்போன். 
அவர்ேளோல் இவனுக்குத் சதோல்மலேள் மட்டுஜம பரிசோேக் ேிமடக்கும் 

 
Since the 3rd lord is in the 6th, it will be difficult for the native to 
maintain good relationships with brothers and sisters 
Their honesty and sincerity in financial dealings have got drawbacks. 
Their mind will be troubled by enemies. 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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மூன்ைோம் வடீ்டு அதிபதி ஏைோம் வடீ்டில் இருந்தோல்: 
 

 ோதேன் சபண் பித்தனோே இருப்போன். 
யோருக்குத்தோன் சபண் பித்து இல்மலசயன்ேிைரீ்ேளோ? 

சரி, மவத்துக் சேோள்ளுங்ேள். 
இந்த அமமப்பு உள்ளவன் அதிேமோன அளவு சபண் பித்து உள்ளவனோே 

இருப்போன். ஜதமவயோன சுேங்ேமளத் ஜதடிப்பிடித்து அனுபவிப்பவனோே 

இருப்போன். அதற்ேோன துணிச்சல் இருக்கும். 
 

சிலருக்கு ச ோள்ளுப் போர்ட்டி எனும் விருது ேிமடக்கும். 
சபண்ேளிடமிருந்து சசோத்துக்ேளும் ேிமடக்கும். 
இமல விருந்து, சபண் விருந்து என்று ஆசோமி எப்ஜபோதும் சோப்போட்டு 

ரோமனோே இருப்போன். 
 

சிலர் சட்டச் சிக்ேல்ேளுக்கு ஆளோே ஜநரிடும். 
 

சிலர் எந்தவிதமோன ஜவமலயும் இன்ைி சுே வீனத்துடன் இருப்போர்ேள். 
 
If the 3rd lord is in the 7th, the native will be an employee than a businessman. 
He will excel as subordinate than as a commanding officer. 
He will forget a duty or debt when it falls due. 
=========================================================== 

மூன்ைோம் வடீ்டு அதிபதி எட்டோம் வடீ்டில் இருந்தோல்: 
 

சஜேோதர உைவுேள் சிலோக்ேியமோே இருக்ேோது. ஜதே ஆஜரோக்ேியம் முழுமமயோே 

இருக்ேோது. சிலர் உடற் குமைபோடுேள் உள்ளவர்ேளோே இருப்போர்ேள். வோக்கு 

வன்மம இருக்ேோது. குடும்ப நிர்வோேத்திற்கு ஜவண்டிய பணவரவு இன்ைி, 
குடும்ப வோழ்க்மே தள்ளோடும். 
 

சிலர் ேடன், அவமோனம் என்று அவதிப்பட ஜநரிடும். 
 

இந்த அமமப்பு சுப பலத்துடன் இருந்தோல், ேஷ்டங்ேள் ஏற்பட்டோலும் 

ேஷ்ட நிவோரணமும் ேிமடக்கும் 

 

சிலருக்குத் திருமண வோழ்வு மேிழ்ச்சியோே இருக்ேோது. அதுஜபோல சிலருக்குச் 

சசய்யும் சதோைிலும் சிலோக்ேியமோே இருக்ேோது. அதோவது பிடிதமோே இருக்ேோது 

 

துரதிர்ஷ்டம் அவ்வப்ஜபோது ஓடிவந்து  ோதேனின் ஜதோள்ேள் மீது ஏைிக்சேோள்ளும். 
 
If the 3rd lord is in the 8th, the native will be driven by the desire 
to take possession of things and take charge of situations without any 
authority whatsoever. 
The native will have the tendency to die for his/her love. 
He will miss the company of his brother or sister. 
=========================================== 

மூன்ைோம் வடீ்டு அதிபதி ஒன்பதோம் வடீ்டில் இருந்தோல்: 
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 ோதேன் துணிவும், வரீப் பிரதோபங்ேமளயும் உமடயவன். வசதி 
பமடத்தவனோே இருப்போன். சதய்வ பக்தி மிகுந்து இருக்கும். மற்ைவர்ேளிடம் 

விசுவோசமோே இருப்போன். 
 

இந்த அமமப்பு தீய ேிரேங்ேளின் போர்மவமயப் சபற்ைோல் ஜமற்சசோன்ன 

பலன்ேள் இருக்ேோது 

 

சபற்ஜைோர்வைிச் சசோத்துக்ேள் ேிமடப்பதில் சிக்ேல்ேள் இருக்கும். 
ஜபோரோடிப் சபைஜவண்டியதிருக்கும். உணர்ச்சி மிகுந்தவர்ேள். 
அந்த உணர்ச்சியோல் அடிக்ேடி சிரமங்ேளுக்கு ஆளோே ஜநரிடும். 
சிலருக்குப் புரிதல் இன்மமயோல் தந்மதயுடன் கூடிய உைவு போதிக்ேப்படும் 

 

சிலருக்குத் திருமணத்திற்குப் பிைகு வோழ்க்மே மேிழ்ச்சிேரமோே இருக்கும். 
 

திடீர் மோற்ைங்ேளும் திடீர் திருப்பங்ேளும் நிமைந்ததோே வோழ்க்மே இருக்கும். 
========================================== 

மூன்ைோம் வடீ்டு அதிபதி பத்தோம் வடீ்டில் இருந்தோல்: 
 

இந்த அமமப்பு சுபக்ேிரேங்ேளின் போர்மவயின்ைி இருந்தோல், 

உடன்பிைப்புக்ேளோல்  ோதேனுக்குப் பயன் இருக்ேோது. 
அவர்ேளும் அந்தஸ்து இல்லோமல் இருப்போர்ேள். 
ஆதரவோன சூழ்நிமல இருக்ேோது. 
 

சுபக்ேிரேங்ேளின் போர்மவ இருந்தோல் ஜமற்சசோன்ன பலன்ேளுக்கு 

எதிர்மோைோன பலன்ேள் இருக்கும். அதோவது நன்மமயோன பலன்ேள் இருக்கும் 

 

 ோதேன் நற்சபயஜரோடும், ஓரளவு சசல்வோக்ஜேோடும் இருப்போன். 
சபருந்தன்மம உமடயவனோே இருப்போன். 
உத்திஜயோே வளர்ச்சியினல் மட்டுஜம அவனுமடய வோழ்க்மே மேிழ்ச்சி 
உமடயதோே இருக்கும் 

 
If the 3rd lord is in the 10th, the native will be selfsufficient! 
He will have pleasing personality and sincere approach 
His profession may be connected by travelling 
He will attain to a professional reputation 
========================================== 

மூன்ைோம் வடீ்டு அதிபதி பதிசனோன்ைோம் வடீ்டில் இருந்தோல்: 
 

நன்மமதரும் அமமப்பு அல்ல!  ோதேன் தன் முயற்சியோல் மட்டுஜம 

வளர்ச்சிமயக் ேோண முடியும். 
 

இங்ஜே வந்தமரும் மூன்ைோம் வடீ்டதிபன் சுபக்ேிரேமோே இருந்தோல் 

உடன் பிைப்புக்ேளோல்  ோதேனுக்கு நன்மமேள், லோபங்ேள் ேிமடக்கும். 
உடன்பிைப்புக்ேளின் அன்மபயும் ஆதரமவயும் சபற்று மேிழ்வுடன் 

இருப்போன் 

 
The native will get help from their sisters and brothers 
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He will have gains of a high order. 
His desires will be fulfilled in time by his own efforts 
=========================================== 

மூன்ைோம் வடீ்டு அதிபதி பன்னிசரண்டோம் வடீ்டில் இருந்தோல்: 
 

 ோதேனுக்கு உடன் பிைப்புக்ேளோல் சதோல்மலேள் ஏற்படும். 
சண்மட சச்சரவுேள் மிகுந்து இருக்கும். சசோத்துக்ேள் 

ேிமடப்பதில் ேோலதோமதம் ஏற்படும். 
 

வோழ்க்மே அமலச்சலோேவும், மன அமமதியின்ைியும் இருக்கும். 
ேஷ்டங்ேள் அதிேமோே இருக்கும். 
சிலர் சயன சுேமற்ைவர்ேளோே இருப்போர்ேள். 
 

வோழ்க்மே ஏற்ைங்ேளும், இைக்ேங்ேளும் நிமைந்ததோே இருக்கும் 

__________________________________________________________________ 
 

நோன்ேோம் வடீ்டு அதிபன்  ோதேத்தில் சசன்று அமர்ந்த இடத்மத மவத்துப் 

சபோதுப் பலன்ேள். 
 

1ல் அதோவது லக்ேினத்தில் இருந்தோல் 

 

 ோதேன் வடீு, வோேனம், நிலபுலன்ேள், மோடு ேன்றுேள் உமடயவனோே 

இருப்போன். 
 

மோடு ேன்றுேள் ஜவண்டோமோ? அந்தக் ேோலத்தில் இருந்தவன் 

அப்படித்தோன் எழுதி மவத்து விட்டு ஜபோயிருக்ேிைோன். 
நீங்ேள் அவற்மை மமனஸ் சசய்து சேோள்ளுங்ேள். 
ேிரோமத்தில் இருப்பவன் டிரோக்டர்ேள் மவத்திருப்போன். 
நேரத்து ஆசோமி குவோலிஸ் வண்டி மவத்திருப்போன். 
 

ஜவளோ ஜவமளக்கு விதம் விதமோய் சோப்போடு ேிமடக்கும் அல்லது 

 ோதேன் ஜவளோஜவமளக்கு 'ஜமரி பிரவுன்' அல்லது 'சரவண பவன்' 

ஜடஸ்ட்டில் சோப்பிட்டுக் சேோண்டிருப்போன். 
 

மமனயோள் சுேம் மிக்ேவனோே இருப்போன். மமனயோள் சுேம் 

என்ன சவன்று சதரியோதவர்ேள் பதிமவ விட்டு விலேவும்:-)))) 
 

பலரோலும் ஜபோற்ைப்படுபவனோேவும், விரும்பப்படுபவனோேவும் இருப்போன். 
 

தோய்வைிச் சசோந்தங்ேள் அவமனக் சேோண்டோடி மேிழ்வோர்ேள். 
 

ேல்வியில் ஜமம்பட்டவனோே இருப்போன். 
 

நோன்ேோம் அதிபதி ஆட்சி அல்லது உச்சம் சபற்று இருந்தோல்,  ோதேன் 

அந்தஸ்து, சபரிய பதவிேள் என்று சிைப்போே வோழ்வோன். 
 

நோன்ேோம் அதிபதி பமே வடீ்டிஜலோ அல்லது நீசமோேஜவோ இருந்தோல், 
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ஜமஜலோ சசோன்ன பலன்ேமள மைந்துவிட ஜவண்டியதுதோன். 
 

அதற்கு எதிர்மோைோன பலன்ேமளஜய  ோதேன் அனுபவிக்ே ஜநரிடும் 

 
If the 4th lord is in the ascendant, the native will have all sorts 
of domestic comforts, houses & conveyances. 
They are outspoken, independent, clever and intelligent. 
Their mother will be affectionate! 
They will be appreciated in the field of education. 
They will have the help of many friends and uncles. 
-------------------------------------------------------------------------------------- 

2ல் அதோவது இரண்டோம் வடீ்டில் இருந்தோல் 

 

தோயோருக்குப் பிடித்த மேனோே இருப்போன். தோயோரின் அன்பும் ஆதரவும் 

 ோதேனுக்குப் பரிபூரணமோேக் ேிமடக்கும் 

 

அமதவிட முக்ேியமமோே தோய் வைிச் சசோத்துக்ேள் ேிமடக்கும். இன்மைய 

ேோலேட்டத்தில் நோம் சம்போதிக்ேோமல் வரும் சசோத்துக்ேள் முக்ேியம்தோஜன? 

குடும்ப வோழ்க்மே, ஏஆர் ரஹ்மோன் இமச பின்னணியில் ஒலிக்ே, மிேவும் 

ரம்மியமோே இருக்கும். 
 
If the 4th lord is in the 2nd the native will inherit much from their 
mother or maternal relatives 
 

நோன்ேோம் அதிபதி பமே வடீ்டிஜலோ அல்லது நீசமோேஜவோ இருந்தோல், 

ஜமஜல சசோன்ன பலன்ேள் இருக்ேோது. 
 

அதற்கு எதிர்மோைோன பலன்ேமளஜய  ோதேன் அனுபவிக்ே ஜநரிடும் 

---------------------------------------------------------------------------------------- 

3ல் இருந்தோல் 

 

 ோதேனின் உடன்பிைப்புக்ேள் சபயர் சசோல்லும்படியோே இருப்போர்ேள். 
அதோவது நல்ல நிமலமமயில் (position) இருப்போர்ேள்.  ோதேமனவிட 

அவர்ேள் சிைந்து விளங்குவோர்ேள். 
 

 ோதேனின் தோயோர் ஜநோயோல் அவதியுை ஜநரிடும் 

 

ேஷ்டங்ேளும் நஷ்டங்ேளும் அதிேமோகும். 
 

வருமோனத்மதவிட சசலவுேள் அதிேமோேி அதனோல் வோழ்க்மே சுேப்படோமல் 

இருக்கும் 

 

நோன்ேோம் அதிபதி பமே வடீ்டிஜலோ அல்லது நீசமோேஜவோ இருந்தோல், 

ஜமற்ேண்ட பலன்ேள் இரட்டிப்போேிவிடும் 

 

தோய்வைி உைவுேள் பமேயோே மோைிவிடும். வோழ்க்மே வசதிேள் நீங்ேிவிடும் 

அல்லது இல்லோமல் ஜபோய்விடும். 
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இது நோன்ேோம் வடீ்டிற்கு, அதிலிருந்து பன்னிசரண்டோம் வடீு. அமத மனதில் 

சேோள்ே! 
----------------------------------------------------------------------------------------------- 

4ல் இருந்தோல் 

 

நோன்ேோம் வடீ்டு அதிபதி நோன்ேிஜலஜய இருந்தோல்,  ோதேன், வடீு, வோேனம் 

என்று வசதியுடன் வோழ்வோன். அதிேோரத்தில் உள்ளவர்ேளின் சதோடர்பு 

ேிமடக்கும் 

 

மற்ைவர்ேளுமடய சதோடர்மப, தங்ேளுக்குச் சோதேமோே மோற்றும் வல்லமம 

சபற்ைிருப்பர்ேள். ேமையில்லோத சபயமரப் சபற்ைிருப்போர்ேள். 
 

ஆன்மிேத்திலும், தத்துவ விசோரங்ேளிலும் ஈடுபோடுசேோண்டிருப்போர்ேள். 
 

அன்பு என்பது சேோடுத்துப் சபைஜவண்டியது என்பமத உணர்ந்தவர்ேளோே 

இருப்போர்ேள். 
 

ேல்வியில் ஜமன்மம சபற்ைிருப்போர்ேள். உைவினர்ேள் பலரும்  ோதேனிடம் 

விசுவோசமோே இருப்போர்ேள். 
 

பணியோட்ேள், உதவியோளர்ேள் என்று அரசனுக்குச் சமமோன வோழ்க்மே 

 ோதேனுக்கு அமமயும். 
 

சபண்சுேம் திமளக்கும்படியோேக் ேிமடக்கும். அத்துடன் சபண் வைிச் 

சசோத்துக்ேளும் ேிமடக்கும் (ஆேோ, இதல்லவோ டபுள் அதிர்ஷ்டம்:-))) 
------------------------------------------------------------------------------------------ 

5ல் இருந்தோல் 

 

நோன்ேிற்கு உரியவன் ஐந்தில் இருந்தோல்,  ோதேனுக்கு அவனுமடய 

குைந்மதேளோல் மேிழ்ச்சியும், மதிப்பும் உண்டோகும். 
 

ஐந்திற்கும், பதிசனோன்ைோம் இடமோன லோப ஸ்தோனத்திற்கும் சதோடர்பு 

இருப்பதோல்  ோதேன், வரவு மிகுந்தவனோே இருப்போன். 
 

வடீு, வண்டி வோேனம் என்று வசதிேள் மிகுந்தவனோே இருப்போன். 
 

தனது வடீ்டிலும், சுற்ைியுள்ள சமூேத்திலும் சசல்வோக்கு உமடயவனோே இருப்போன். 
 

சிலர் பங்கு வணிேத்தில் ஈடுபட்டு அதிே அளவில் சபோருள் ஈட்டுவோர்ேள் 

 

நோன்ேோம் அதிபதி பமே வடீ்டிஜலோ அல்லது நீசமோேஜவோ இருந்தோல், 

ஜமஜலோ சசோன்ன பலன்ேமள மைந்துவிட ஜவண்டியதுதோன். 
 

அதற்கு எதிர்மோைோன பலன்ேமளஜய  ோதேன் அனுபவிக்ே ஜநரிடும் 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

6ல் இருந்தோல் 
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நோன்ேோம் அதிபதி லக்ேினத்திற்கு ஆைில் இருந்தோல்,  ோதேனுக்கு எந்த சுேமும் 
இருக்ேோது. மோைோே அவஸ்மத நிரம்பி இருக்கும். தோயுடன் நல்ல பரிவு இருக்ேோது. 
தோய்வைி உைவுேளுடன் சண்மட, சச்சரவுேள் விஜரோதங்ேள் இருக்கும். தோய் வைிச் 
சசோத்துக்ேள் சிக்ேலில் மோட்டிக் சேோள்ளும். அவ்வப்ஜபோது ஜநோய், சநோடிேள் ஜவறு வந்து 
நின்று வோட்டிசயடுக்கும். நோன்ேோம் அதிபதி வந்து நிற்கும் ஆைோம் வடீ்மட 
சுபக்ேிரேங்ேள் போர்த்தோல் ஜமற்சசோன்ன பலன்ேள் நீங்கும் அல்லது குமையும் 

 
They may not get much happiness from mother & conveyances 
They are basically careless and indifferent. 
Their mother's health may be affected. 
They are short tempered. Some of their friends may turn enemies. 
Uncles and aunts also turn enemies. ------------------------------------------------------------------------------------------------
--- 

7ல் இருந்தோல் 

 

 ோதேன் ேல்வித்துமையில் இருந்தோல், தன் துமையில் புேழ் சபறுவோன். சிைந்த 
ேல்விமோனோே இருப்போன். அதிேம் படித்தவனோே இருப்போன். நோன்ேோம் வடீு 

ேல்விக்கும் உரிய வடீு, அதன் அதிபதி ஏைில் இருந்து லக்ேினத்மதப் 

போர்ப்பதோல் இந்தப் பலன்ேள். அமத மனதில் மவயுங்ேள். 
 

 ோதேனுக்கு நல்ல தோய் ேிமடப்போள். வோழ்க்மே சசோத்துக்ேள், சுேங்ேள் 

மிகுந்திருக்கும். சிலர் நிமைய வடீ்டு மமனேமள வமளத்துப் ஜபோடுவோர்ேள். 
நிமைய வடீுேமளக் ேட்டுவோர்ேள். எல்ஜலோரிடமும் இன்முேத்துடன் 

பைகுவோர்ேள். நிமைய நண்பர்ேள் ேிமடப்போர்ேள். 
 

சமோத்தத்தில் உதோரண மனிதர்ேளோேத் திேழ்வோர்ேள். 
 

இந்த இடம், திருமணத்திற்கு உரிய இடம் (7th House, house of marriage) 

வந்திருக்கும் ேிரேம் தோய் வடீ்மடச் ஜசர்ந்தது. 
 

ஆேஜவ இந்த அமமப்புள்ளவர் ேளுக்கு தோய்வைி உைவில் இருந்து 

மமனவி ேிமடப்போள். 
 

சிலர் மமனவி சசோல்ஜல மந்திரம் என்று இருப்போர்ேள். 
 

அதுஜபோல சிலர் மமனவிமயத் தவிர மற்ை அமனத்மதயும் மோற்ைிக் 

சேோண்டிருப்போர்ேள். அதோவது வடீு வோேனங்ேமள அடிக்ேடி 

மோற்றுவோர்ேள். 
 

நோன்ேோம் அதிபதி பமே வடீ்டிஜலோ அல்லது நீசமோேஜவோ இருந்தோல், 

ஜமஜல சசோன்ன பலன்ேள் இருக்ேோது. அதற்ேோே வருத்தப் பட ஜவண்டோம். 
அதற்கு நஷ்ட ஈடு  ோதேத்தில் ஜவறு வைியில் சேோடுக்ேப்பட்டிருக்கும்! ------------------------------
-------------------------------------------------------------- 
8ல் இருந்தோல். 
 

எட்டோம் வடீு என்பது ஆயுள் ஸ்தோனம் மட்டுமல்ல, வோழ்க்மேயில் 
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சந்திக்ேப்ஜபோகும் சிரமங்ேள் மற்றும் அவஸ்மதேளுக்ேோன வடீும் 

அதுதோன். 
 
It is also house of difficulties. 
 

சிறு வயதில்  ோதேன் படிப்பதற்கு மிேவும் சிரமப்பட்டிருப்போன். 
அவமன ஒழுங்ேோே பள்ளிக்கு அனுப்பும் சூழ்நிமல இருந்திருக்ேோது. 
தோயன்பு ேிமடத்திருக்ேோது. தோயோர், வறுமமயோன சூழ்நிமலயில் 

பிைந்து வளர்ந்தவளோே இருப்போள். 
 

சில தோய்ேளுக்கு அந்த வறுமமயோன சூைல் சதோடரும். அதனோல அவள் 
ஆமசப்பட்டோலும் தன் குைந்மதேளுக்கு அவளோல் உரிய ேல்விமயத் 

தரமுடியோது. 
 

 ோதேன் வறுமமக்கும், அவமோனத்திற்கும் ஆளோேி வளர்ந்திருப்போன். 
வடீு, வோேனங்ேள், சசோத்துக்ேள் என்று எதுவும் சசோல்லும்படியோேக் 

ேிமடக்ேோது. 
 

உைவுேளும் நண்பர்ேளும் சபோய்யோேிப் ஜபோகும் அல்லது ஜபோவோர்ேள். 
இந்த நிமலமம சேோடுமமயோனது. அதோவது இந்தப் சபோய்யோேிப் 

ஜபோகும் நிமலமம! என்ன சசய்வது? விதி என்று சநோந்து சேோள்ளலோம் 

அவ்வளவுதோன். 
 

நம்மோல் ஜவறு என்ன சசய்ய முடியும்? 

 

இந்த அமமப்மப சுபக்ேிரேங்ேள் போர்த்தோல் ஜமற்சசோன்ன பலன்ேள் 

நீங்கும் அல்லது குமையும் ================================================= 

 

9ல் இருந்தோல் 

 

ஒன்பதோம் வடீு போக்ேியஸ்தோனம். அங்ஜே நோன்ேோம் அதிபதி வந்து 

அமர்ந்தோல் ஜேட்ேவோ ஜவண்டும்? பைம் நழுவித் ஜதனில் விழுந்து 

அது நழுவி வோயில் விழுந்தது ஜபோல இருக்கும் அற்புதமோன 

அமமப்பு இது. 
 

ஒரு ஜேந்திர அதிபதி திரிஜேோணத்தில் வந்து அமர்வது அற்புதம் இல்மலயோ? 

 

சரி, சரம்பவும் சநேிழ்ந்து, ேமத விடோமல் பலமனச் சசோல்லுங்ேள். 
 

இஜதோ பலன்ேள்: 
 
The native will be blessed by a loving and compassionate mother 

அஜதோடு நல்ல அன்போன தந்மத ேிமடப்போர். 
 

 ோதேன் அவருமடய முழு அன்மபயும் சபற்ைவனோே இருப்போன். 
நிலபுலன்ேள், வடீுவோசல்ேள், வண்டிவோேனங்ேள், சுேங்ேள், 

RangaRakes tamilnavarasam.com



சசளேரியங்ேள் என்று அமனத்தும்  ோதேனுக்குக் ேிமடக்கும். 
 

 ோதேன் சபரியவர்ேமள மதிப்பவனோேவும், சதய்வபக்தி மிகுந்தவனோேவும் 

இருப்போன். 
 

 ோதேனுக்கு ஆழ்ந்த ஆைிவு, நல்ல சிந்தமனேள், நமேச்சுமவ உணர்வு 

மிகுந்து இருக்கும் 

 

நல்ல தந்மதக்கும், தந்மத வைிச் சசோத்துக்ேளுக்கும் இது ஒரு உன்னத 

அமமப்போகும். 
 

நோன்ேோம் அதிபதி பமே வடீ்டிஜலோ அல்லது நீசமோேஜவோ இருந்தோல், 

ஜமஜல சசோன்ன பலன்ேள் ேிமடக்ேோது. 
 

அதற்கு எதிர்மோைோன பலன்ேமளஜய  ோதேன் அனுபவிக்ே ஜநரிடும் -------------------------------------
------------------------------------------------------ 
 

10ல் இருந்தோல் 

 

ஒரு ஜேந்திர அதிபதி இன்சனோரு ஜேந்திரத்தில் அமரும் அமமப்பு இது. 
நன்மமதரும் அமமப்பு! 
 

 ோதேனுக்கு சதோைில் அல்லது ஜவமலயில் அபரிதமோன முன்ஜனற்ைம் 

ேிமடக்கும். 
 

தன்னுமடய ஜவமலயில் அமனத்து நுட்பங்ேமளயும் அைிந்தவனோே 

இருப்போன். சிலருக்கு அரசியல் சதோடர்பு ேிமடக்கும். 
 

அதில் சவற்ைியும் ேிமடக்கும். சிலர் ரியல் எஸ்ஜடட் சதோைில் சசய்து 

சபரும்சபோருள் ஈட்டுவோர்ேள் 

 

 ோதேன் எந்த சூழ்நிமலமயயும் சமோளிக்கும் திைமம சபற்ைிருப்போன். 
எந்த இடத்திலும் அவனுமடய வரமவ அல்லது இருப்மபப் பலரும் 

உணரும்படி சசய்யக்கூடியவன். 
 

வடீு, வோேனம் என்று என்று எல்லோ சசளேரியங்ேளும் உமடயவனோே 

இருப்போன். நல்ல நண்பர்ேமளப் சபற்ைிருப்போன். அவர்ேளும் அவனுக்கு 

உதவுபவர்ேளோே இருப்போர்ேள் 

 

நோன்ேோம் அதிபதி பமே வடீ்டிஜலோ அல்லது நீசமோேஜவோ இருந்தோல், 

ஜமஜல சசோன்ன பலன்ேமள மைந்துவிட ஜவண்டியதுதோன். 
அதற்கு எதிர்மோைோன பலன்ேமளஜய  ோதேன் அனுபவிக்ே ஜநரிடும் -------------------------------------
----------------------------------------------------- 
11ல் இருந்தோல் 
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இந்த அமமப்போல்  ோதேன் சசளேரியங்ேள், சுேங்ேள் நிமைந்தவனோே 

இருப்போன். சதோைிலில் ஈடுபட்டுப் சபரும் சபோருமள லோபமோேப் சபறுவோன். 
 

சிலர் சிறு வயதிஜலஜய தங்ேள் தோயோமர இைக்ே ஜநரிடும். 
 

இந்த வடீு நோன்ேோம் வடீ்டிற்கு அதிலிருந்து எட்டோம் வடீு. 
அமத மனதில் சேோள்ே! 
If the 4th lord is in the 11th the native will be wealthy. 
The native will have a lot of good friends. 
They will have lots of gains as 11th house rules gains and 
the fulfillment of all desires. 
A good house and conveyances are guaranteed. 
He will have lot of mental tensions also as 11th is 8th to the fourth. 
Lack of mental peace and bliss can result. ------------------------------------------------------------------------------- 

12ல் இருந்தோல் 

நன்மம எதுவும் இல்லோத அமமப்பு. 
சுேங்ேள், சசளேரியங்ேள் குமைந்து இருக்கும். 
நண்பர்ேள் உைவினர்ேளின் ஆதரவு இருக்ேோது. 
வோழ்க்மே வறுமமயும், ேஷ்டங்ேளும், நஷ்டங்ேளும், 

ஜவதமனேளும் நிமைந்ததோே இருக்கும். 
பூர்வேீ சசோத்துக்ேள் இருந்தோல் அமனத்தும் விமரயமோேிக் 

ேோணோமல் ஜபோய்விடும். 
சமோத்தத்தில் சிரமஜமோ சிரமம். 
 
The native will have to face many ills & unhappy situations in life. 
The lord of 4th house in this house of loss shows loss of comforts. 
Regarding house they may have to face many problems. 
They may have to encounter litigation and problems regarding house. 
They may not be happy with regard to mother. 
Uncles and aunts will become enemies 
Some friends also go against them. 
They will be beset by many problems and difficulties. 
Expenditure rises and they may have to spend much money on house 
and conveyances. 
They may have to face losses in speculation. 
 

சுபக் ேிரேங்ேளின் போர்மவ இந்த அமமப்பின் ஜமல் பட்டோல் அமவ 

குமையும் அல்லது நீங்கும். இல்லோவிட்டோல் ஜநோ சோன்ஸ்!  
------------------------------------------------------------ 

நோன்ேோம் வடீு 

 
 

இப்சபோழுது நோம் நோன்ேோம் வடீ்மடப்பற்ைி போர்க்ேலோம். நோன்ேோம் வடீு தோயோர் ஸ்தோனம் 
என அமைக்ேப்படுேிைது. தோய்,தோய்மோமன்,வோேனம்,உைவினர், இன்பங்ேள், 

மூதோமதயர்ேள் சசோத்து,பயிர்,நிலம்,வடீு வோசல் பள்ளிக்ேல்வி ஆேியவற்மை நோன்ேோம் 
வடீ்டின் மூலம் ேோணலோம். 
 

இப்சபோழுது நோன்ேோம் வடீ்டு அதிபதி ஒவ்சவோரு வடீ்டில் இருந்தோல் என்ன பலன் என்று 
போர்க்ேலோம். 
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நோன்ேோம் வடீ்டு அதிபதி 1 ஆம் வடீ்டில் இருந்தோல் பங்ேளோ ஜபோன்ை வடீுேள், 

நிலபுலங்ேள், வண்டி வோேனங்ேள், மோடு ேன்று, போல் போக்ேியம் ஆேியவற்றுடன் நன்ைோே 
வோழ்வோன். தோய் வைி போட்டி மோமன் முதலோஜனர் ஆதரவு நிரம்பி இருக்கும். ேல்வியில் 
திைமமயுடன் இருப்போர்ேள் அமதப்ஜபோல் உயர்ந்த பதவியில் அமருவோன். 4 ஆம் வடீ்டு 
அதிபதி சேட்ட ஜசர்க்மே ஏற்பட்டோல் சேடுதிபலன் நமடசபறும். 
 
 

நோன்ேோம் வடீ்டு அதிபதி 2 ஆம் வடீ்டில் இருந்தோல் தோய்வைி ஆதரமவயும் 
சசோத்துக்ேமளயும் சபறுவோர்ேள் குடும்பத்தில் சுேம் நிமைந்து ேோணப்படும். 
 

நோன்ேோம் வடீ்டு அதிபதி 3 ஆம் வடீ்டில் இருந்தோல் அந்த  ோதேனிட விட அவன் 
சஜேோதரன் சிைந்த விளங்குவோன்.  ோதேனின் தோயோர் ஜநோய்வோய்ப்படுவோர்ேள். 
குடும்பத்தில் ேஷ்டங்ேளும் நஷ்டங்ேளும் ஏற்படும். வருமோனத்மதவிட சசலவு 
அதிேமோகும். 
 

நோன்ேோம் வடீ்டு அதிபதி 4 ஆம் வடீ்டில் இருந்தோல் நிலபுலங்ேள் வடீு வோசல் மோடு 
ேன்றுேள் போல்போக்ேியம்இ ேல்வியில் திைமம ேீர்த்தி வண்டி வோேனங்ேள் 
முதலியவற்றுடன் வோழ்வோன். எல்லோரும் மரியோமதயுடன் இவர்ேளிடம் பைகுவோர்ேள். 
நண்பர்ேள் இவரின் புேழ் ஜபசுவோர்ேள். சபண் சுேம் நிரம்ப சபற்றும். சபண்ேளின் 
சசோத்துக்ேமள சபற்றும் விளங்குவோர்ேள். இவர்ேளில் நல்ல சுேஜபோேங்ேளுடன், 

சசல்வோக்குடன் விளங்குவோர்ேள். 
 

நோன்ேோம் வடீ்டு அதிபதி 5 ஆம் வடீ்டில் இருந்தோல் நல்ல புத்திரங்ேமள 
உமடயவனேோவும் வண்டி வோேனங்ேள் சபற்ைவனோேவும் லோபங்ேமள 
உமடயவனேோவும் சமூேத்தில் நல்ல அந்தஸ்ஜதோடு வோழ்வோர்ேள். 
 

நோன்ேோம் வடீ்டு அதிபதி 6 ஆம் வடீ்டில் இருந்தோல் சுே சசௌேர்யங்ேமள 
இைந்தவனோேவும்,தோயிடமும் தோயோர் வைிேளிலும் விஜரோதங்ேமள சேோண்டவனோேவும், 

பூர்வேீ சசோத்துக்ேமள இலந்தவனோேவும்,சண்மட சச்சரவுேளில் சசலவு சசய்பவனோவும் 
வியோதி உமடயவனோேவும் இருப்போர்ேள். 
 

நோன்ேோம் வடீ்டு அதிபதி 7 ஆம் வடீ்டில் இருந்தோல் நல்ல பலமோே இருந்தோல் தோயோர் 
மோமன் வைியில் மமனவி வருவோள். வருமோனமும் சசலவும் சரிசமோே இருந்து வரும். 
வடீு மோைி மோைி குடி இருக்கும் படி இருக்கும் வோேனங்ேள் அடிக்ேடி மோற்ை ஜவண்டும் 
மமனவியின் ஜபோக்ேின் படி  ோதேர் நடப்பர். 
 

நோன்ேோம் வடீ்டு அதிபதி 8 ஆம் வடீ்டில் இருந்தோல் தோயோர் ஏமை வடீ்டில் பிைந்தவரோே 
இருப்போர். தோய்வைி ஆதரவு குமைந்து இருக்கும் வறுமமயும் அவமோனங்ேளும் 
நிமைந்து ேோணப்படும். 
 

நோன்ேோம் வடீ்டு அதிபதி 9 ஆம் வடீ்டில் இருந்தோல் நிலபுலங்ேள் வடீு வோேனங்ேள் போல் 
போக்ேியம் நிமைந்து இருக்கும். தேனப்போரின் அன்மப சபற்ைவரோே இருப்போர்ேள். சதய்வ 
வைிபோடு நிமைந்து ேோணப்படும். 
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நோன்ேோம் வடீ்டு அதிபதி 10 ஆம் வடீ்டில் இருந்தோல் பூமி சம்பந்தமோன சபோருள்ேளோல் 
லோபத்மத சபறுவோர்ேள். சதோைில் பலம் நிமைந்து ேோணப்படும். சபரிய அந்தஷ்து 
உள்ளவர்ேளிடம் சதோடர்பு ஏற்படுீ்ம். சசல்வம், சசல்வோக்கு, ேீர்த்தி சபற்று விளங்குவோன். 
 

நோன்ேோம் வடீ்டு அதிபதி 11 ஆம் வடீ்டில் இருந்தோல் சுேங்ேள் நிமைந்தவனோேவும் பூமி 
வியோபோரங்ேள் மூலம் நல்ல லோபம் ஏற்படும் தோயோருக்கு உடலில் ஜநோய் ஏற்படும். 
 

நோன்ேோம் வடீ்டு அதிபதி 12 ஆம் வடீ்டில் இருந்தோல் சுேங்ேள் அற்ைவனோேவும் 
சசோந்தங்ேள் ஆதரவு இல்லோமோலும் இருப்போன். வறுமம மிகுந்து ேோணப்படும். சசோந்த 
நிலம்ேள் விமரயம் ஏற்படும். சமோத்தத்தில் சிரம வோழ்க்மே நடத்தும்படி இருக்கும். 
 

இத்துடன் நோன்ேோம் வடீ்டின் ேோரத்துவம் முடிந்தது. 

 
_____________________________________________________________________________

 
 

ஐந்தோம் இடத்தின் அதிபதி சசன்று அமரும் இடத்தின் பலன்: 
 

5th lord 1ல் இருந்தோல்: 
 

மிேவும் நல்லது. அஜதோடு நல்ல ஜசர்க்மேயும், போர்மவயும் சபற்ைிருந்தோல் 

தமலமமப் பதவி ஜதடிவரும். நிமைய ஜவமல ஆட்ேள் இருப்போர்ேள். அமமச்சரோேக் 

கூட ஆேலோம், நீதிபதியோேவும் ஆேலோம். (அது பத்தோம் இடத்துடனும் சம்பந்தப்பட்ட 

தோமேயோல், நோன் ஆணிபிடுங்கும் ேம்சபனியில் டீம் லீடரோே இருக்ேிஜைன். எனக்கு 

எப்படி நீதிபதி பதவி ஜதடி வரும் என்று யோரும் பின்னூட்டத்தில் ஜேட்ே ஜவண்டோம். 
அந்த டீம் லீடர் பதவி கூட தமலமமப் பதவிதோஜன!) 
 

அஜத ஜநரத்தில் 5th lord ஒன்ைில் அமர்ந்தும், தீய ேிரேங்ேளின் போர்மவ, அல்லது 

ஜசர்க்மே சபற்ைிருந்தோல் ஜமஜல கூைியவற்ைிற்கு எதிரோன பலன்ேஜள நமடசபறும் 

 

சரோசரி ஜசர்க்மே என்ைோல் மிக்சட் ரிசல்ட்! 
------------------------------------------------------------------------------- 
 

5th lord 2ல் இருந்தோல்: 
 
If favourably disposed as said in the earlier paragraph: 

அைேோன மனனவியும், அன்போன குைந்மதேளும் ேிமடப்போர்ேள்.படித்தவரோே 

இருப்போர். அரச மரியோமத ேிமடக்கும். 
 
If not favourably disposed: 

தரித்திரம் தோண்டவமோடும், தன் குடும்பத்மத வைி நடத்தஜவ சிரமப் படுவோர். 
மற்ைவர்ேளின் எரிச்சலுக்கும், அவமரியோமதேளுக்கும் ஆளோே ஜநரிடும். 
------------------------------------------------------------------------------- 

5th lord 3ல் இருந்தோல்: 
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If favourably disposed: நல்ல குைந்மதேளும், நல்ல சஜேோதரன்,நல்ல சஜேோதரிேள் 

ேிமடப்போர்ேள். இங்ஜே நல்ல என்ை வோர்த்மதயில் எல்லோம் அடக்ேம்! 
 
If not favourably disposed: Loss of chidren, misunderstanding with brothers and 
sisters, troubles in work or in business. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5th lord 4ல் இருந்தோல்: 
 

If favourably disposed: நல்ல, நீண்ட நோட்ேள் உயிர் வோழும் தோய் ேிமடப்போர். 
அரசுக்கு (வருமோனவரி) ஆஜலோசேரோே இருப்பவர். அல்லது அது சம்பந்தப்பட்ட 

சதோைில் சசய்பவர். 
 

If not favourably disposed: சபண் குைந்மதேள் மட்டும் உமடயவரோே இருப்போர். 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5th lord 5ல் இருந்தோல்: 
 

If favourably disposed: அதிேமோே ஆண் குைந்மதேமள உமடயவர். அவருமடய 

சசயல்ேளில் சதோைிலில் ஜமன்மம அமடபவரோே இருப்போர்.பல சோஸ்திரங்ேளில் 

ஈடுபோடு உமடயவர்.எல்ஜலோரிடமும் நட்போே இருப்பவர். ேணக்ேில் சேட்டிக்ேோரர். 
 

If not favourably disposed: எதிர்போர்த்தது எதுவும் நடக்ேோமல் அவதியுறுவோர். 
குைந்மதேள் இைக்கும் அபோயம் உண்டு. வோர்த்மதேள் தவறுபவர். சலன மனம் 

உமடயவர். 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5th lord 6ல் இருந்தோல்: 
 

சபற்ை பிள்மளேளுடஜனஜய விஜரோதம் உண்டோகும். குைந்மத போக்ேியம் குமைவு. 
தத்துப் பிள்மள எடுத்து வளர்க்ே ஜவண்டியவர். 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

5th lord 7ல் இருந்தோல்: 
 

If favourably disposed: நல்ல குைந்மதேமள உமடயவர்.அதிேமோன குைந்மதேமள 

உமடயவர். அவர்ேளோல் சபோன்னும், சபோருளும் , சசல்வமும் சபைக்கூடியவர். 
சசைிப்போன வோழ்க்மே அமமயும். குருபக்தி மிக்ேவர்.வசீேரத்ஜதோற்ைமுமடயவர். 
 

If not favourably disposed: குைந்மதேமளப் பைிசேோடுக்ே ஜநரிடும். சபயரும், புேழும் 

சபற்ருத்திேழும் குைந்மதேமளக்கூட பைி சேோடுக்ே ஜநரிடும் 

 
------------------------------------------------------------------------- 

5th lord 8ல் இருந்தோல்: 
 

மூதோமதயர் சசோத்துக்ேள் ேிமடக்ேோது.அப்படிஜய ேிமடத்தோலும் அவற்மரக் 

ேடனுக்ேோே இைக்ே ஜநரிடும். Lungs Problem உண்டோகும். மேிழ்ச்சி இல்லோதவர் 

Unhappy man but not poor! 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

5th lord 9ல் இருந்தோல்: 
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If favourably disposed: ஜேோவில், குளம் என்று திருப்பணிேள் சசயக்கூடியவர். 
சசோற்சபோைிவோளர், சபரிய ேவிஞர் அல்லது எழுத்தோளர், ஜபரோசோன். 
 

If not favourably disposed: அதிர்ஷ்டமில்லோதவர். முயற்சிேள் எல்லோம் 

தட்டிக்சேோண்டு ஜபோய்விடும். நடக்ேோது ஜபோய்விடும் 

--------------------------------------------------------------------------------------- 

5th lord 10ல் இருந்தோல்: 
 

If favourably disposed: ரோ ஜயோேம்.ஏரோளமோன சசோத்துக்ேள் (Landed properties) 

ஜசரும். அரச மரியோமத ேிமடக்கும். அவருமடய குடும்ப உைவுேளில் அவருக்குத்தோன் 

முதல் மரியோமத ேிமடக்கும். 
 

If not favourably disposed: ஜமஜல கூைியவற்ைிற்கு எதிர்மமையோன பலன்ேள். 
-------------------------------------------------------------------------------------- 

5th lord 11ல் இருந்தோல்: 
 

எடுக்கும் ேோரியம் எல்லோவற்ைிலும் சவற்ைியும், நன்மமயும் ேிமடக்கும். சசல்வந்தரோேி 
விடுவோர். மற்ைவர்ேளுக்கு உதவிேள் சசய்வோர். அதிேமோன குைந்மதேள் இருக்கும்! 
------------------------------------------------------------------------------------- 

5th lord 12ல் இருந்தோல்: 
எதிலும் பற்ைின்மம உண்டோகும், ஜவதோந்தியோேிவிடுவோர். பல இடங்ேளிலும் 

அமலந்து திரிபவர். பிடிப்பு இல்லோதவர் 

 
-------------------------------------------------------------------- 

ஐந்தோம் வடீு 

 

இப்சபோழுது நோம் ஐந்தோம் வடீ்மடப்பற்ைி போர்க்ேலோம் ஐந்தோம் வடீு புத்திர ஸ்தோனம் 
எனப்படுேிைது. 
ஐந்தோம் வடீ்டு மூலம் குைந்மத பிைப்பு, பூர்வ புண்ணிய பலன்ேள், வித்மத, எண்ணங்ேள், 

ேல்வியில் திைமம, மஹோன்ேளின் சந்திப்பு, பதவி உயர்வு, குலசதய்வம் வைிபோடு 
ஆேியவற்மை ேோணமுடியும். 
இப்சபோழுது ஐந்தோம் வடீ்டு அதிபதி ஒவ்சவோரு வடீ்டில் இருந்தோல் என்ன பலன் என்று 
போர்க்ேலோம். 
 

ஐந்தோம் வடீ்டு அதிபதி 1 ஆம் வடீ்டில் இருந்தோல் குைந்மத போக்ேியம் சபற்ைவனோேவும் 
அந்த குைந்மதேள் நல்ல சபயர் சபற்று நலமுடன் வோழும். மஹோன்ேளிடம் ஆசி 
சபறுவோன் அரசோங்ேத்திலும் மக்ேளிடம் நல்ல சபயர் சபற்று விளங்குவோன். 
 

ஐந்தோம் வடீ்டு அதிபதி 2 ஆம் வடீ்டில் இருந்தோல் பிள்மளேளோல் தனம் சந்ஜதோஷம் 
நிமைந்து இருக்கும் பக்தி விசுவோசத்துடன் பிள்மளேள் இருப்போர்ேள் ேல்வியில் ஜதர்ச்சி 
நல்ல அைிவுடன் இருப்போர்ேள். பிள்மளேளோல் நல்ல வருமோனம் குடும்பத்திற்க்கு 
ேிமடக்கும். 
 

ஐந்தோம் வடீ்டு அதிபதி 3 ஆம் வடீ்டில் இருந்தோல் புத்திரஜதோஷம் உண்டோகும். 
புரோணங்ேள்இ சோஸ்திரங்ேள் மீது ஈடுபோடு இருக்கும். பிள்மளேளோல் ந்ன்மம ஏற்படோது. 
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ஐந்தோம் வடீ்டு அதிபதி 4 ஆம் வடீ்டில் இருந்தோல் புத்திரஜதோஷம் ஏற்படும் வண்டி 
வோேனம்இ நிலபுலங்ேள் ேிமடக்கும். சபரிய மனிதர் சதோடர்பு ேிமடக்கும். 
குடும்பத்மத சேௌருவத்துடன் நடத்துபவரோே இருப்போர். 
 

ஐந்தோம் வடீ்டு அதிபதி 5 ஆம் வடீ்டில் இருந்தோல் புத்திரர்ேள் உயர் பதவிேளில் 
இருப்போர்ேள் படித்த அைிவோளிேளின் சமூேத்திலும் சுற்ைத்திலும் வோழ்க்மே 
நடத்துவோர்ேள் ேல்வியில் நல்ல ஞோனம் இருக்கும். அரசோங்ேத்தில் உயர்பதவிேள் 
வசிப்போர்ேள். ஐந்தோம் வடீ்டில் சுபேிரங்ேள் ஜசர்க்மே ஏற்பட்டோல் ரோ ஜயோேம் ஏற்படும். 
 

ஐந்தோம் வடீ்டு அதிபதி 6 ஆம் வடீ்டில் இருந்தோல் புத்திரஜதோஷம் ஏற்படும். புத்திர 
போக்ேியம் ஏற்பட்டோலும் எதிரிேளோே மோறுவோர்ேள். புத்திரர்ேளோல் நன்மமஜய லோபஜம 
ஏற்படோது. இவர்ேளுக்கு ஞோபசக்தி குமைவு. சபரியவர்ேளிடம் விஜரோதம் ஏற்படும். 
 

ஐந்தோம் வடீ்டு அதிபதி 7 ஆம் வடீ்டில் இருந்தோல் புத்திரஜதோஷம் ஏற்படும். 
திருமணவோழ்க்மே நன்ைோே இருக்ேோது. மமனவியின் குடும்பத்தோரோல் மனஅமமதி 
குமையும். 
 

ஐந்தோம் வடீ்டு அதிபதி 8 ஆம் வடீ்டில் இருந்தோல் புத்திரஜதோஷம் ஏற்படும் சிரமமோே 
குடும்பத்மத நடத்துவோர். நல்ல வருமோனம் இருக்ேோது. 
 

ஐந்தோம் வடீ்டு அதிபதி 9 ஆம் வடீ்டில் இருந்தோல் புத்திர விருத்தி இருக்கும். 
புத்திரர்ேளோல் சந்ஜதோஷங்ேளும் சுேமும் ஏற்படும். ேல்வியில் பிரேோசத்துடன் 
விளங்குவோர்ேள். சதய்வேீ வைிபோடுேளில் பற்றுதலுடன் இருப்போர்ேள் . 
 

ஐந்தோம் வடீ்டு அதிபதி 10 ஆம் வடீ்டில் இருந்தோல் நல்ல புத்திர போக்ேியம் ஏற்படும் 
அரசோங்ேத்தில் உயர் பதவிேளில் இருப்போர்ேள். மதங்ேமள பரப்புவதில் ஆர்வம் 
இருக்கும். புத்திரர்ேளோல் நல்ல சதோைில்ேள் அமமயும். 
 

ஐந்தோம் வடீ்டு அதிபதி 11 ஆம் வடீ்டில் இருந்தோல் நல்ல புத்திர போக்ேியம் ஏற்படும் 
குடும்பம் அமமதியும் சந்ஜதோஷத்மதயும் அமடயும். சபரிய மனிதர்ேளின் அன்பும் 
ஆதரவும் ேிமடக்கும். அரசோங்ே ஆதரவு ேிமடக்கும். 
 

ஐந்தோம் வடீ்டு அதிபதி 12 ஆம் வடீ்டில் இருந்தோல் மமனவிக்கு அடிக்ேடி ேர்ப்ப சிமதவு 
ஏற்படும். நண்பர்ேள் ஒற்றுமமயுடன் இருக்ேமோட்டோர்ேள். குடும்பம் அமமதி இல்லோமல் 
இருக்கும். 
 

 

-----------_____________________________________________________________________________----- 
 

ஆைோம் வடீ்டு அதிபதி சவவ்ஜவறு வடீுேளில் அமர்ந்திருப்பதோல் ஏற்படும் 

சபோதுப் பலன்ேள் (The results of Sixth Lord occupying different houses) 

 
1. 

முதல் வடீ்டில் அமர்ந்திருந்தோல் 

(That is sixth lord occupying lagna in a horoscope) 
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நல்ல ேிரேத்தின் போர்மவ சபற்று அமர்ந்திருந்தோல் நோட்டின் போதுேோப்புத் 

துமையில் பணிபுரியும் வோய்ப்புக் ேிமடக்கும். சோதோரண ரோணுவ வரீரோேஜவோ 

அல்லது ேோமோண்டரோேஜவோ பணிபுரிவோர். அல்லது ேோவல் துமையிஜலோ அல்லது 

சிமைத்துமையிஜலோ பணிபுரிவோர்.  ோதேத்தின் ஜமன்மம அளமவ மவத்து 

அதில் சபரிய பதவி வமரக்கும் சசன்று அமரக்கூடியவரோேவும் இருப்போர். 
 

இஜத அமமப்பு நல்ல போர்மவ சபைோமல், தீய போர்மவேள் சபற்ைிருந்தோல், 

 ோதேன் திருட்டுத்சதோைிஜலோ அல்லது ஒரு சபரிய ஜமோசடிக் கூட்டத்திஜலோ 

பணியோற்ை ஜநரிடும்! 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2 

இரண்டோம் வடீ்டில் அமர்ந்திருந்தோல் 

(That is sixth lord occupying second house in a horoscope) 
 

இது நல்ல அமமப்பு அல்ல! இது குடும்ப வோழ்க்மேக்கும், நிதிநிமலக்கும், 

ேண் போர்மவக்கும், ஜபச்சுத்திைமமக்கும் உரிய வடீோகும். இந்த வடீ்டில் 

ஆைோம் அதிபதி வந்து அமர்ந்தோல்,  ோதேனுக்குப் போர்மவக்ஜேோளோறுேள், 

பற்சிமதவுேள் ஏற்படும். திக்குேின்ை ஜபச்சு நிமல ஏற்படும். குடும்ப வோழ்க்மே 

சதோல்மலேளும் அல்லது துக்ேங்ேளும் நிமைந்ததோே இருக்கும். எதிரிேளோல் 

பண இைப்புக்ேள் ஏற்படும். 
 

இஜத அமமப்பு நல்ல போர்மவ சபைோமல், தீய போர்மவேள் சபற்ைிருந்தோல், 

 ோதேன் மமனவிமயப் பைிசேோடுக்ே ஜநரிடும். அது அந்த தீய ேிரேத்தின் 

தசோ புத்தியில் ஏற்படும். அஜத அமமப்ஜபோடு சுக்ேிரனும் நீசமோேியிருந்தோல் 

 ோதேன் வறுமமயில் உைல்வோன். பசிக்கு உணவின்ைி பட்டினி ேிடக்ே 

ஜநரிடும். 
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
3 

மூன்ைோம் வடீ்டில் அமர்ந்திருந்தோல் 

(That is sixth lord occupying third house in a horoscope) 

சஜேோதரர்ேள் மற்றும் சஜேோதரிேளுடன் பமே ஏற்படும். அல்லது உடன் 

பிைப்புக்ேளுக்கு அடிக்ேடி ஜநோய் சநோடிேமள ஏற்படுத்தும். அதன் சபோருட்டு 

 ோதேனுக்கு பண இைப்புக்ேள் ஏற்படும். 
 

இஜத அமமப்பு நல்ல போர்மவ சபைோமல், தீய போர்மவேள் சபற்ைிருந்தோல், 

அல்லது இங்ஜே வந்து அமரும் ஆைோம் அதிபதி நீசமோேியிருந்தோல்  ோதேன் 

வடீ்டின் ேமடசி ஆண் குைந்மதயோே இருப்போன்.  ோதேியோே இருந்தோல் 

அவளுக்கு அடுத்து அவள் சபற்ஜைோர்ேளுக்கு ஆண் குைந்மதேள் இருக்ேோது. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
4 

நோன்ேோம் வடீ்டில் அமர்ந்திருந்தோல் 

(That is sixth lord occupying fourth house in a horoscope) 

 ோதேன் ஒரு ஜமோசமோன வடீ்டில் குடியிருப்போன் அல்லது ஜமோசமோன சூைலில் 

அவன் வடீு இருக்கும். ேல்வி தமடப்பட்டுவிடும்.  ோதேன் தன் அன்மனமயக் 
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மேவிட்டுவிடுவோன். தோய் மோமோக்ேள் சபரும்போலும் விவசோயிேளோே இருப்போர்ேள் 

 

இஜத அமமப்பு நல்ல போர்மவ சபைோமல், தீய போர்மவேள் சபற்ைிருந்தோல், 

சபற்ை தோயுடனோன உைவு தர்க்ேங்ேளோல், சண்மடேளோல் சீர்சேட்டு இருக்கும். 
முன்ஜனோர் சசோத்துக்ேள் ேடனில் மூழ்ேியிருக்கும். துக்ேமோன வோழ்க்மே நடத்திக் 

சேோண்டிருப்போன். குடும்ப வோழ்க்மேயில் சுேம் இருக்ேோது. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
5 

ஐந்தோம் வடீ்டில் அமர்ந்திருந்தோல் 

(That is sixth lord occupying fifth house in a horoscope) 
 

ஜநோயுற்ை ஜசய்ேமள உமடயவனோே இருப்போன். தோயோர் மூலம் மோமோ வைிச் 

சசோத்துக்ேள் ேிமடக்கும். 
இஜத அமமப்பு நல்ல போர்மவ சபைோமல், தீய போர்மவேள் சபற்ைிருந்தோல், 

மனப் ஜபோரோட்டம் உமடயவனோே இருப்போன். 
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
6 

ஆைோம் வடீ்டிஜலஜய அமர்ந்திருந்தோல் 

(That is sixth lord occupying his own house in a horoscope) 

தோய் வைியில் அல்லது தோய் உைவில் அதிேமோன சஜேோதர பந்தங்ேமள 

உமடயவனோே இருப்போன். தோய் மோமோ புேழ் சபற்ைவரோே இருப்போர். 
 

இந்த வடீ்டில் ஆைோம் அதிபதியுடன் லக்ேின நோதனும் வந்து அமர்ந்திருந்தோல் 

 ோதேன் தீரோத ஜநோசயோன்று ஏற்பட்டு அவதிப்பட ஜநரிடும். சநருங்ேிய 

உைவுேளுடன் பமே ஏற்படும். 
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
7 

ஏைோம் வடீ்டில் அமர்ந்திருந்தோல் 

(That is sixth lord occupying seventh house in a horoscope) 

இந்த அமமப்புள்ள  ோதேன் தோய்வைி மோமோ மேமளஜயோ அல்லது தந்மத 

வைி அத்மத மேமளஜயோ திருமணம் சசய்துசேோள்வோன். 
இஜத அமமப்பு நல்ல போர்மவ சபைோமல், தீய போர்மவேள் சபற்ைிருந்தோல், 

 ோதேன் விவோேரத்துப் சபற்ைவனோே இருப்போன்.அல்லது மமனவி இளம் 

வயதிஜலஜய இைந்து ஜபோயிருப்போள். சபண்ணோே இருந்தோலும் இஜத பலன்தோன் 

 

நவோம்சமும் சேட்டிருந்தோல் (ஏைோம் வடீு) ோதேனின் மமனவி ஜநோயுற்ைவளோே 

அைேிைந்தவளோே இருப்போள். இஜத வடீ்டில் ஆைோம் அதிபதியுடன் லக்ேின 

அதிபதியும் கூட்டணி ஜசர்ந்தோல்,  ோதேன் ஆண்மமக் குமைபோடுேள் 

உமடயவனோே இருப்போன். தீயசபண்ேளின் சேவோசத்தோல் அடிக்ேடி 

சதோல்மலேளுக்கு ஆளோகுபவனோே இருப்போன். 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
8 

எட்டோம் வடீ்டில் அமர்ந்திருந்தோல் 

(That is sixth lord occupying eigth house in a horoscope) 
 

 ோதேன் மத்திம ஆயுள் உமடயவனோே இருப்போன். 
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(He will die in the middle age). இது சபோது விதி! 
 ோதேத்தின் ஜவறு அமமப்புக்ேளோல் இதற்கு விதிவிலக்கும் உண்டு! 
 

இஜத அமமப்பு நல்ல போர்மவ சபைோமல், தீய போர்மவேள் சபற்ைிருந்தோல், 

அளவற்ை ேடன்ேளோல் அல்லது தீரோத மர்ம ஜநோய்ேளோல் அவதிப் படுபவனோே 

இருப்போன். சபண் ஜவட்மடயில் ஈடுபடுபவனோே இருப்போன். மற்ைவர்ேமள 

இம்மசப் படுத்தி மேிழ்பவனோே இருப்போன். 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
9 

ஒன்பதோம் வடீ்டில் அமர்ந்திருந்தோல் 

(That is sixth lord occupying ninth house in a horoscope) 
 

நல்ல ேிரேத்தின் போர்மவ சபற்று அமர்ந்திருந்தோல்,  ோதேனின் தந்மத நீதித்துமை 

யில் பணியோற்றுபவரோே இருப்போர். தோய் வைி உைவுேள் நல்ல நிமலமமயில் 

இருப்போர்ேள். 
 

இஜத அமமப்பு நல்ல போர்மவ சபைோமல், தீய போர்மவேள் சபற்ைிருந்தோல், 

தந்மதயுடன் சச்சரவுேள் ஏற்பட்டு சுமூேமோன உைவு இருக்ேோது. 
வோழ்க்மே வறுமம மற்றும் போவச் சசயல்ேள் நிமைந்ததோே இருக்கும். 
உைவினர்ேளோல் தீமமேள் ஏற்படும். நன்ைி சேட்ட சசயல்ேமளச் சசய்ய 

ஜநரிடும். அைவைிேளுக்கு எதிரோன சசயல்ேமளச் சசய்ய ஜநரிடும் 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
10 

பத்தோம் வடீ்டில் அமர்ந்திருந்தோல் 

(That is sixth lord occupying tenth house in a horoscope) 
 

போவச் சசயல்ேள், தீய சசயல்ேமளச் சசய்ய ஜநரிடும் அல்லது சதோைிலோேக் 

சேோள்ள ஜநரிடும். இமையுணர்வோளர்ேள் ஜபோல இருப்போர்ேள். ஆனோல் 

ஜேவலமோன ஜவமலேளில் மமைமுேமோே ஈடுபடுவோர்ேள். சிலர் ஜபோலிச் 

சோமியோர்ேளோே இருப்போர்ேள். 
 

இஜத அமமப்பு நல்ல போர்மவ சபைோமல், தீய போர்மவேள் சபற்ைிருந்தோல், 

மற்ைவர்ேமளப் பயப்படுத்தக்கூடிய ஜவமலேமளச் சசய்வோர்ேள். தோனும் 

பயப்படக்கூடிய விஜரோதிேமளப் சபற்ைிருப்போர்ேள்.ேீழ்த்தரமோன ஜவமலேமளச் 

சசய்வோர்ேள். ேீைோன வோழ்க்மே வோை ஜநரிடும். 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
11 

பதிசனோன்ைோம் வடீ்டில் அமர்ந்திருந்தோல் 

(That is sixth lord occupying eleventh house in a horoscope) 
 

மூத்த சஜேோதரன் நீதித்துமையில் பணிபுரிவோர். அல்லது அதற்கு ஈடோன 

புேழுடன் வோழ்வோர். அவரோல்  ோதேன் பல ஆதோயங்ேமளப் சபறுவோர். 
 

இஜத அமமப்பு நல்ல போர்மவ சபைோமல், தீய போர்மவேள் சபற்ைிருந்தோல், 

ஏழ்மம தோண்டவம் ஆடும். ஜமோசமோன சூைலில் வோை ஜநரிடும். அடிக்ேடி 

சட்டச் சிக்ேலில் மோட்டிக் சேோண்டு தண்டமன சபைவும் ஜநரிடும் 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
12 

பன்னிசரண்டோம் வடீ்டில் அமர்ந்திருந்தோல் 

(That is sixth lord occupying twelth house in a horoscope) 
 

வோழ்க்மே சதோல்மலேளும் துயரங்ேளும் நிமைந்ததோே இருக்கும்.  ோதேனோல் 

மற்ைவர்ேளுக்கு இமடஞ்சல்ேள் ஏற்படும். 
 

இஜத அமமப்பு நல்ல போர்மவ சபைோமல், தீய போர்மவேள் சபற்ைிருந்தோல், 

வோழ்க்மே அவலமோேவும், ேடினமோேவும் இருக்கும் 

-------------------------------------------------------------------- 
 

ஆைோம் வடீு 

 

இப்சபோழுது நோம் ஆைோம் வடீ்மட பற்ைி போர்க்ேலோம். ஆைோம் வடீு சத்ருஸ்தோனம் ஜரோே 
ஸ்தோனம் ஆகும். ேடன், வியோதி பமேவர்ேளின் சதோல்மல, சிமைபடுதல், விஜரோதங்ேள், 

விஷபமீடேள், திருட்டுப்ஜபோதல் ஆேியவற்மைப் பற்ைி ஆைோம் வடீ்டின் மூலம் நோம் 
அைியலோம். 
 

இப்சபோழுது ஆைோம் வடீ்டு அதிபதி ஒவ்சவோரு வடீ்டில் இருந்தோல் என்ன பலன் என்று 
போர்க்ேலோம். 
 

ஆைோம் வடீ்டு அதிபதி 1 ஆம் வடீ்டில் இருந்தோல் சதோ வியோதிேளும் ஜநோய் சநோடிேளும் 
இருக்கும் மதரியமில்லோதவரோேவும் எதிரிேளோல் சதோல்மல இருந்துசேோண்ஜட 
இருக்கும். 
 

ஆைோம் வடீ்டு அதிபதி 2 ஆம் வடீ்டில் இருந்தோல் வோக்குவன்மம இருக்ேோது நல்ல 
ஜபச்சு இருக்ேோது. அதிேமோே ேடன்ேமள வோங்ேி சசலவு சசய்வோர்ேள். ேல்வி வரோது. 
ேண் ஜேோளோறு இருக்கும். 
 

ஆைோம் வடீ்டு அதிபதி 3 ஆம் வடீ்டில் இருந்தோல் சஜேோதர சஜேோதரிேள் விஜரோதிேளோே 
இருப்போர்ேள். குடும்பத்தில் ஒற்றுமம இருக்ேோது. 
 

ஆைோம் வடீ்டு அதிபதி 4 ஆம் வடீ்டில் இருந்தோல் தோயோருமடய உடல் நலம் 
போதிக்ேப்படும் நிலம் வடீுேள் இருந்தோலும் வருமோனம் இருக்ேோது. ேடன்ேளோல் அந்த 
சசோத்துக்ேமள விற்ே ஜவண்டிய நிமல ஏற்படும். 
 

ஆைோம் வடீ்டு அதிபதி 5 ஆம் வடீ்டில் இருந்தோல் புத்திரஜதோஷம் ஏற்படும். ேடன் 
சதோல்மலேள் அதிேமோகும் எல்ஜலோரும் சண்மட சசய்பவரோேவும் இருப்போர்ேள் 
சிமைவோசம் வறுமம ஆேியவற்மை அனுபவேிக்ே ஜவண்டும். பிைமர ஏமோற்ைி 
பிமைப்மப நடத்துவோர்ேள். 
 

ஆைோம் வடீ்டு அதிபதி 6 ஆம் வடீ்டில் இருந்தோல் ேடன் சதோல்மல படுத்தி 
எடுத்துவிடும். சுபேிரேங்ேள் போர்மவ ஏற்படின் எதிரி மூலம் சம்போத்தியம் இருக்கும். 
 

ஆைோம் வடீ்டு அதிபதி 7 ஆம் வடீ்டில் இருந்தோல் இல்லை வோழ்க்மே ேசக்கும். 
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இருவருக்கும் விவோேரத்துவமர சேோண்டுவிடும். மனம் அமமதி இருக்ேோது. 
 

ஆைோம் வடீ்டு அதிபதி 8 ஆம் வடீ்டில் இருந்தோல் எட்டோம் வடீ்டில் வறுமமேள் நிமைந்து 
ேோணப்படும். குடும்பத்தில் உள்ள சபோருட்ேமள விற்று குடும்பம் நடத்தஜவண்டி வரும். 
 

ஆைோம் வடீ்டு அதிபதி 9 ஆம் வடீ்டில் இருந்தோல் தந்மத வைி சசோத்து நோசமோகும். பிைர் 
ஏமோற்ைி விடுவோர்ேள். போபேோரியங்ேள் சசய்ய அஞ்சமோட்டோர்ேள். சபரியவர்ேளுடன் 
சண்மட ஏற்படும். 
 

ஆைோம் வடீ்டு அதிபதி 10 ஆம் வடீ்டில் இருந்தோல் அவன் சம்போதிக்கும் வைி 
திருட்டுதனமோே இருக்கும். பிைர் சபோருமளஜய நம்பி இருப்போன். ஊர் சுற்ைி திரிவோன். 
மக்ேள் மனதில் அஜயோக்ேியன் என்று சபயர் எடுப்போன். சுபேிரேம் போர்மவ ஏற்படின் 
அமனத்திலும் சவற்ைி சபருவோன். 
 

ஆைோம் வடீ்டு அதிபதி 11 ஆம் வடீ்டில் இருந்தோல் மூத்த சஜேோதர்ேள் வியோதியுடன் 
இருப்போர்ேள் ேடன் இருக்கும். சிலஜபருக்கு விஜரோதிேள் மூலம் லோபம் இருக்கும். 
 

ஆைோம் வடீ்டு அதிபதி 12 ஆம் வடீ்டில் இருந்தோல் எதிரிேளோல் அடிக்ேடி இடமோற்ைம் 
ஏற்படும. அனோவசியமோன சசலவு இருக்கும. குைியில் ஜநோய் ஏற்படும். 
 
____________________________________________________________________________ 
 

ஏைோம் வடீு 

 

ஏைோம் வடீ்மடப்பற்ைி இப்சபோழுது போர்க்ேலோம். ஏைோம் வடீ்டின் ேிரே குணங்ேமள 
சேோண்டு எப்படி பட்ட ேணவன் அல்லது மமனவி வருவோள் என்று கூைலோம். ஆமச 
சசோத்துக்ேள் ஜசர்க்மே , மரணம் ஆேியவற்மை கூைலோம். 
 

இப்சபோழுது ஏைோம் வடீ்டின் அதிபதி ஒவ்சவோரு வடீ்டின் இருந்தோல் என்ன பலன் என்று 
போர்க்ேலோம். 
 

ஏைோம் வடீ்டு அதிபதி லக்ேினத்தில் இருந்தோல் அவன் ேவர்ச்சி சேோண்டவனோே 
இருப்போன். அவனிடம் சபண்ேள் அன்பு மவத்து இருப்போர்ேள் போபேோரியேள் அைியோது 
ேோமேோரியங்ேள் சசய்வோன். இவர்ேளுக்கு மமனவியின் மூலம் வருமோனம் இருக்கும். 
 

ஏைோவது வடீ்டின் ேிரேம் இரண்டோம் வடீ்டில் இருந்தோல் மமனவியின் மூலம் 
சசோத்துக்ேள் வரும். மமனவியின் மூலம் சம்போத்தியம் இருக்கும். மமனவியின் 
மூலமும் உைவினர்ேள் மூலமும் உதவி இருக்கும். 
 

ஏைோம் வடீ்டு ேிரேம் மூன்ைோம் வடீ்டில் இருந்தோல் ேளத்திரஜதோஷம் மமனவிக்கு 
மோரேம் ஏற்பட்டு மறு விவோேம் சசய்துக்சேோள்ளவும் கூடும். அமதப்ஜபோல் அதிேமோே 
ேோமஜமோ பற்று இருக்ேோது. 
 

ஏைோம் வடீ்டு ேிரேம் நோன்ேோம் வடீ்டில் இருந்தோல் அமர்ந்திருந்தோல் எதிர்போர்க்கும் 
இன்பத்மத அமடவோன். குடும்பத்மத நடத்தும் சபோறுப்மபயும் ஜயோக்ேியத்மத 
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அம்சங்ேமளயும் அவனுக்கு வரும் மமனவி சபற்று இருப்போள். 
 

ஏைோம் வடீ்டு ேிரேம் ஐந்தோம் வடீ்டில் இருந்தோல் அவருக்கு ேளத்திர ஜதோஷம் 
சபற்ைவனோ இருப்போன் சினிமோ ஜபோன்ைவற்ைில் ஈடுபோடு இருப்போன். ேோதல் மணம் 
முடிப்போன் ஆனோல் திருமணவோழ்க்மே நன்ைோே இருக்ேோது. 
 

ஏைோம் வடீ்டு ேிரேம் ஆைோம் வடீ்டில் இருந்தோல் மமனவி வியோதிேள் சேோண்டவளோே 
இருப்போள். ேணவனக்ேோே எதிரோே ேலேங்ேள் விஜரோதங்ேள் சசய்வோள் மமனவியினோல் 
ஆதரவு இருக்ேோது. 
 

ஏைோம் வடீ்டு ேிரேம் ஏைோவது வடீ்டில் இருந்தோல்  hதேன் மமனவியின் 

வடீ்டில் அடிமமயோே இருப்போன் மமனவியின் சசல்வோக்கு அதிேமோே இருக்கும். 
 

ஏைோம் வடீ்டு ேிரேம் எட்டோவது வடீ்டில் இருந்தோல் அவனக்கு வரும் மமனவியினோல் 
அவன் ேஷ்டங்ேமள வறுமமேமள அனுபவிப்போன். குடும்பத்மத ஓழுங்ேோே நடத்தும் 
சபோறுப்பு அற்ைவளோேவும் வனீோன ஆமச சேோண்டவளோேவும் வருமோன குமைவுடனும் 
இருப்போள். 
 

ஏைோம் வடீ்டு ேிரேம் ஓன்பதோம் வடீ்டில் இருந்தோல் சபரியவர்ேளின் அனுக்ேிரக்தோலும் 
பூர்வ புண்ணியத்தோலும் சிறு வயதில் திருமணம் நமடசபறும். குடும்பம் 
ஒற்றுமமயுடன் இருக்கும். 
 

ஏைோம் வடீ்டு ேிரேம் பத்தோவது வடீ்டில் இருந்தோல் வரும் மமனவியோல் சம்போத்தியம் 
இருக்கும். சசோத்துக்ேளும் நமேேளும் ஜசரும். 
 

ஏைோம் வடீ்டு ேிரேம் பதிஜனரோவது வடீ்டில் இருந்தோல் நல்ல சசல்வத்துடன் 
சசோத்துேளுடனும் மமனவி வருவோள். மமனவியினோல் அந்தஸ்துடன் மமனவி 
வருவோள். மமனவியினோல் ேணவனின் அந்தஸ்து உயரும். 
 

ஏைோம் வடீ்டு ேிரேம் பன்னிஜரண்டோம் வடீ்டில் அமர்ந்தோல் மமனவியினோல் அதிேமோன 
தன ஜசதங்ேள் ஏற்படும். மமனவி இன்ப வோழ்க்மே வோை ஆமசபடுவோழ். ேடன்ேள் 
வோங்ேியும் சசோத்துக்ேள் விற்றும் குடும்பத்மத நடத்த ஜவண்டி இருக்கும். 
 
 
------------------------------------- 

எட்டோம் அதிபதி 
1. எட்டோம் அதிபதி லக்ேினத்தில் இருந்தோல்: ேடன், பணக்ேஷ்டங்ேள் நிமைந்த வோழ்க்மே 
அமமயும். அதுவும் இங்ஜே வந்தமரும் ேிரேத்துடன் லக்ேினோதிபதியும் ஜசர்ந்திருந்தோல். 
ேடனிஜலஜய வோை ஜவண்டும்.  ோதேனுக்கு வியோதிேள், ேடன் சதோல்மல, வறுமம 
கூடஜவ இருக்கும் எல்லோ நிமலேளிலும் துரதிர்ஷ்டம் சதோடர்ந்து வரும். எட்டோம் 
அதிபதி பலமின்ைி இருந்தோல் இந்த நிமல மோறும். உதோரணமோே எட்டோம் அதிபதி 
நவோம்ச லக்ேினத்தில் 6, 8, 12ஆம் வடீுேளில் அமர்ந்திருப்பது ஜபோன்ை பலமில்லோத 
நிமலமம. நீசமோே இருக்கும் நிமலமம! உடல் உபோமதேள் இருக்கும். வடீ்டிலும், 

சவளியிலும், ஜவமல போர்க்கும் இடங்ேளிலும் மற்ைவர்ேளின் மதிப்மப, உரிய 
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மரியோமதமயப் சபை முடியோது. இந்த இடத்தில் வந்தமரும் எட்டோம் அதிபதி 
சுபக்ேிரேத்தின் போர்மவ சபற்ைோல்,  ோதேனுக்குத் தீர்க்ேமோன ஆயுள் உண்டு. 
சிரமங்ேளும், ேவமலேளும் ேணிசமோேக் குமைந்துவிடும். இதற்கு ஜநர் மோைோே இந்த 
இடத்தில் வந்தமரும் எட்டோம் அதிபதி தீயேிரேத்தின் போர்மவமயப் சபற்ைோல்,  ோதேன் 
வறுமமயில் வோை ஜநரிடும். வியோதிேள் கூடிக் சேோல்லும். அடிக்ேடி விழுந்து 
எழுந்திரிப்போன். விபத்துக்ேள் ஜநரிடும். 
2. எட்டோம் அதிபதி லக்ேினத்திற்கு இரண்டில் இருந்தோல்: ேண் மற்றும் பல் உபோமதேள் 
இருக்கும் இந்த இடத்தில் வந்தமரும் எட்டோம் அதிபதி இரண்டோம் வடீ்டுக்ேோரனுடன் 
ஜசர்ந்திருந்தோல், எல்லோவிதமோன உபத்திரவங்ேளும் இருக்கும். சோப்பிடும் உணவுேளிலும் 
சுமவ இருக்ேோது. ேிமடத்தமத உண்ணும் வோழ்க்மே அமமயும்.  ோதேனின் வோக்ேில் 
நோணயம் இருக்ேோது. ஜபசுவது எல்லோம் சபோய்யோேிப் ஜபோகும். 
எல்ஜலோருடனும்/எதற்சேடுத்தோலும் தர்க்ேம், வோதம் சசய்பவனோே இருப்போன் 
அவனுமடய குடும்ப வோழ்க்மே ஏற்ைமுமடயதோே, சந்ஜதோஷமுமடயதோே இருக்ேோது. 
அவமனப் புரிந்து சேோள்ளோத மமனவி அமமவோள். அவளுடன் தினமும் சண்மட, 

சச்சரவுேள் நிமைந்ததோே வோழ்க்மே அமமயும் சிலருக்கு, மமனவிமய பிரிந்து வோழும் 
வோழ்க்மே அமமந்துவிடும். சிலருக்கு ஆயுள் பூரணமோே இருந்தோலும், ஜநோயும் 
பூரணமோேஜவ இருக்கும். சசல்வந்தர் குடும்பத்தில் பிைந்தவனோே இருந்தோலும், 

தோன்ஜதோன்ைித் தனமோே அத்தமன சசல்வத்மதயும் சசலவு சசய்து அைித்துவிடுவோன். 
உடல் நலம் இருக்ேோது. சமோத்தத்தில் மபத்தியக்ேோரமனப்ஜபோல வோழ்க்மேமய 
நடத்துவோன். இந்த இடத்தில் வந்தமரும் எட்டோம் அதிபதி சுபக்ேிரேத்தின் போர்மவ 
சபற்ைோல், ஜமற்சசோன்ன ஜேடுேள் சவகுவோேக் குமைந்துவிடும் 

3. எட்டோம் அதிபதி லக்ேினத்திற்கு மூன்ைில் இருந்தோல்: உடன்பிைப்புக்ேளுடன் ஒற்றுமம 
இருக்ேோது. உடன் பிைப்புக்ேள் என்ைோல் ேட்சிக்ேோரர்ேள் இல்மல. கூடப்பிைந்த 
சஜேோதரர்ேள், சஜேோதரிேள் என்று சபோருள் சேோள்ளவும். மன மதரியம் இருக்ேோது. 
மனதில் ஒருவித பயம் இருந்துசேோண்ஜட இருக்கும். சிலருக்கு ஜேட்கும் சக்தி 
குமைந்துவிடும். ஏன் சமயத்தில் ேோது ஜேட்ேோத சூழ்நிமலகூட உண்டோகும் 
முன்ஜனோர்ேள் சேோடுத்துவிட்டுப்ஜபோன சசோத்துக்ேள் பலவைிேளில் நோசமோகும். இந்த 
இடத்தில் வந்தமரும் எட்டோம் அதிபதி மூன்ைோம் வடீ்டுக்ேோரனுடன் ஜசர்ந்திருந்தோலும், 

அல்லது தீய ேிரேத்தின் போர்மவமயப்சபற்ரிருந்தோலும், ஜமஜல குைிப்பிட்டுள்ள 
துயரங்ேள், தோங்ே முடியோத அளவிற்கு இருக்கும் இந்த இடத்தில் வந்தமரும் எட்டோம் 
அதிபதி சுபக்ேிரேத்தின் போர்மவ சபற்ைோல், ஜமற்சசோன்ன ஜேடுேள் சவகுவோேக் 
குமைந்துவிடும் 

4. எட்டோம் அதிபதி லக்ேினத்திற்கு நோன்ேில் இருந்தோல்: தோயுடனோன உைவு சுமூேமோே 
இருக்ேோது. சிலருக்குத் தோய்ப்போசம் ேிமடக்ேோது. தோய்வைி உைவுேளின் மேிழ்ச்சியும் 
இருக்ேோது. குடும்ப வோழ்வில் சுேம் இருக்ேோது. சதோல்மலேஜள மிகுந்திருக்கும் 
சசோத்துக்ேள் மேமய விட்டுப்ஜபோகும். சம்போத்தியத்திலும் ஒன்றும் மிஞ்சி, சுேத்மதத் 
தரோது. வோேனங்ேள் விபத்தில் சிக்ேி சசலமவஜய அதிேமோேக் சேோடுக்கும். 
நஷ்டங்ேமளஜய சேோடுக்கும் சமோத்தத்தில் சுேக்குமைவு. இந்த இடத்தில் வந்தமரும் 
எட்டோம் அதிபதி நோன்ேோம் வடீ்டுக்ேோரனுடன் ஜசர்ந்திருந்தோல், பல சுேங்ேள் 
சசோல்லிக்சேோள்ளோமல் ஜபோய்விடும். தோயின் உடல் சுேவனீமமடந்து,  ோதேனின் மன 
அமமதிமயக் சேடுக்கும்.  ோதேனின் வடீு, மற்றும் வோேனங்ேளினோல் ஏற்படும் சுமமேள், 
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சதோல்மலேள் அதிேரிக்கும். சிலர் தங்ேள் சசோத்து, சுேங்ேமள, வடீு, வோேனங்ேமளப் பைி 
சேோடுக்ே ஜநரிடும். இந்த இடத்தில் வந்தமரும் எட்டோம் அதிபதி சுபக்ேிரேத்தின் போர்மவ 
சபற்ைோல், ஜமற்சசோன்ன ஜேடுேள் சவகுவோேக் குமைந்துவிடும். 
5. எட்டோம் அதிபதி லக்ேினத்திற்கு ஐந்தில் இருந்தோல்: சபற்ை பிள்மளேளோல் மன 
அமமதி ஜபோய்விடும். மனதில் சஞ்சலங்ேள் மிகுந்திருக்கும். சசோந்தங்ேளுடன் 
விஜரோதப்ஜபோக்கு நிலவும். அமலச்சல் மிகுந்திருக்கும். மனதில் ேலவரமும் அடிக்ேடி 
ஜதோன்ைி மமையும் எண்ணப்படி எக்ேோரியத்மதயும் நிமைவுடன் சசய்து முடிக்ே 
முடியோது. இந்த இடத்தில் வந்தமரும் எட்டோம் அதிபதி ஐந்தோம் வடீ்டுக்ேோரனுடன் 
ஜசர்ந்திருந்தோல்,  ோதேனோல்,  ோதேனின் பிள்மளேளுக்குக் ஜேடு உண்டோகும். அஜத 
ஜபோல  ோதேனின் குைந்மதேளும் தேோத சசயல்ேளில் ஈடுபட்டு,  ோதேனின் மதிப்பு, 

மரியோமதக்கு ஜவட்டு மவத்துவிடுவோர்ேள். அதோவது குண்டு மவத்துவிடுவோர்ேள். 
சிலருக்கு, தங்ேள் தந்மதயுடன், ஒற்றுமம இருக்ேோது. புரியோத சர்ச்மசேள் நிலவும். இந்த 
ஜசர்க்மே, தீய ேிரேத்தின் அதீத போர்மவமயப் சபற்ைிருந்தோல், சிலர் தங்ேள் 
குைந்மதேமள, அது பிைந்த இரண்சடோரு வருடங்ேளிஜலஜய பைி சேோடுத்து விட்டுத் 
தவிக்ே ஜநரிடும். இது மனதிற்கும் சதோடர்புமடய இடமோதலோல், சிலர் மனஅமமதிமய 
இைந்து மன ஜநோயோளிமயப் ஜபோல திரிய ஜநரிடும். இந்த இடத்தில் வந்தமரும் எட்டோம் 
அதிபதி சுபக்ேிரேத்தின் போர்மவ சபற்ைோல், ஜமற்சசோன்ன ஜேடுேள் சவகுவோேக் 
குமைந்துவிடும் 

6. எட்டோம் அதிபதி லக்ேினத்திற்கு ஆைில் இருந்தோல்: அற்ப ஆயுள்-(sub-sub test onlty) உடல் 
ஸ்திரமோே இருக்ேோது.  ோதேன் சமலிந்து இருப்போன். பலவிதமோன ஜநோய்ேள் வந்து குடி 
சேோள்ளூம் தீய எண்ணங்ேள் மிகுந்திருக்கும் ஒஜர ஒரு ஆறுதல்,  ோதேன் பமேவர்ேமள 
சவல்லக்கூடியவனோே இருப்போன். சிலருக்குப் புத்திர போக்ேியம் அவுட்டோேி விடும். 
அதோவது இல்லோமல் ஜபோய்விடும். சிலர் தத்துப்புத்திரனுடன் வோை ஜநரிடும். இந்த 
இடத்தில் வந்தமரும் எட்டோம் அதிபதி சுபக்ேிரேத்தின் போர்மவ சபற்ைோல், ஜமற்சசோன்ன 
ஜேடுேள் சவகுவோேக் குமைந்துவிடும் 

7. எட்டோம் அதிபதி லக்ேினத்திற்கு ஏைில் இருந்தோல்: பூரண ஆயுள் உண்டு. மமனவியின் 
ஜமல் பிரியம் இருக்ேோது. சபண்ணோே இருந்தோல் ேணவனின் ஜமல் பிரியமோே இருக்ே 
மோட்டோள். இருவரின் உைவிலும் ஒரு ஈர்ப்பு இருக்ேோது. சநருக்ேம் இருக்ேோது. சிலர் 
சபண் சேவோசத்தோல் சபோன், சபோருமள இைக்ே ஜநரிடும் சிலர் தேோத சபண்ேளின் 
சிஜநேத்தோல், அவமோனப்பட ஜநரிடும் இந்த இடத்தில் வந்தமரும் எட்டோம் அதிபதி 
சுபக்ேிரேத்தின் போர்மவ சபற்ைோல், ஜமற்சசோன்ன ஜேடுேள் சவகுவோேக் குமைந்துவிடும் 
இந்த இடத்தில் வந்தமரும் எட்டோம் அதிபதி ஏைோம் வடீ்டுக்ேோரனுடன் ஜசர்ந்திருந்தோல், 

 ோதேனுக்கு ஆயுள் குமையும்.  ோதேனின் மமனவி ஜநோய்ேளோல் போதிக்ேப்சபற்று 
 ோதேமனப் படுத்தி எடுப்போள். ஜமலும் இந்த அமமப்பு தீய ேிரேத்தின் போர்மவ 
சபற்ைோல்,  ோதேனும் ஜநோய் சநோடிேளோல் போதிக்ேப்படுவோன்.  ோதேனுக்கு சவளிநோடு 
சசன்று பணியோற்றும் வோய்ப்புக் ேிமடக்கும். ஆனோலும், அதன் மூலம் அவன் பல 
பிரச்சிமனேமள அங்ஜே சந்திக்ே ஜநரிடும். இந்த அமமப்பு (8th & 7th lords association) ஒரு 
வலுவோன சுபக்ேிரேத்திப் போர்மவமயப் சபற்ைோல்,  ோதேனுக்கு சவளி நோடுேளுக்குத் 
தூதரே அதிேோரியோேச் சசன்று பணியோற்றும் வோய்ப்புக் ேிமடக்கும்,. மதிப்பும், 

மரியோமதயும் மிக்ேவனோேத் திேழ்வோன். 
8. எட்டோம் அதிபதி லக்ேினத்திற்கு எட்டில் இருந்தோல்:  ோதேனுக்கு தீர்க்ேமோன ஆயுள் 
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உண்டு! வலுவோே இருந்தோல்,  ோதேனுக்குத் தீர்க்ேமோன ஆயுள். மேிழ்ச்சியோன வோழ்க்மே 
அமமயும். இடம், வடீு, வோேனம் சசோத்துக்ேள் என்று எல்லோவமேயோன சசல்வமும் 
ஜசரும். அதிேோரம், பட்டம், பதவிேள் என்று வோழ்க்மே அசத்தலோே இருக்கும் எட்டோம் 
அதிபதி எட்டில் இருக்கும்ஜபோது உள்ள நிமலப்போடு: ஜமஷ லக்ேினத்திற்கு எட்டோம் வடீு 
விருச்சிேம் அதன் அதிபதி சசவ்வோய்க்கு இங்ஜே ஒஜர நிமல ஆட்சி பலம் 
இருக்கும்.ஆனோல் ஜசர்க்மே அல்லது போர்மவயோல் அவர் வலு இைக்ேலோம். ரிஷப 
லக்ேினத்திற்கு எட்டோம் வடீு தனுசு. அதன் அதிபதி குருவிற்கு இங்ஜே ஒஜர நிமல 
ஆட்சி பலம் இருக்கும். ஆனோல் ஜசர்க்மே அல்லது போர்மவயோல் அவர் வலு 
இைக்ேலோம். மிதுன லக்ேினத்திற்கு எட்டோம் வடீு மேரம். அதன் அதிபதி சனிக்கு இங்ஜே 
ஒஜர நிமல ஆட்சி பலம் இருக்கும். ஆனோல் ஜசர்க்மே அல்லது போர்மவயோல் அவர் 
வலு இைக்ேலோம ேடே லக்ேினத்திற்கு எட்டோம் வடீு கும்பம். அதன் அதிபதி சனிக்கு 
இங்ஜே ஒஜர நிமல ஆட்சி பலம் இருக்கும். ஆனோல் ஜசர்க்மே அல்லது போர்மவயோல் 
அவர் வலு இைக்ேலோம். சிம்ம லக்ேினத்திற்கு எட்டோம் வடீு மீனம். அதன் அதிபதி 
குருவிற்கு இங்ஜே ஒஜர நிமல ஆட்சி பலம் இருக்கும். ஆனோல் ஜசர்க்மே அல்லது 
போர்மவயோல் அவர் வலு இைக்ேலோம். ேன்னி லக்ேினத்திற்கு எட்டோம் வடீு ஜமஷம். 
அதன் அதிபதி சசவ்வோய்க்கு இங்ஜே ஒஜர நிமல ஆட்சி பலம் இருக்கும். ஆனோல் 
ஜசர்க்மே அல்லது போர்மவயோல் அவர் வலு இைக்ேலோம். துலோ மிதுன லக்ேினத்திற்கு 
எட்டோம் வடீு ரிஷபம். அதன் அதிபதி சுக்ேிரன் இங்ஜே ஒஜர நிமல ஆட்சி பலம் 
இருக்கும். ஆனோல் ஜசர்க்மே அல்லது போர்மவயோல் அவர் வலு இைக்ேலோம். விருச்சிே 
லக்ேினத்திற்கு எட்டோம் வடீு மிதுனம். அதன் அதிபதி புதனுக்கு இங்ஜே ஒஜர நிமல 
ஆட்சி பலம் இருக்கும். ஆனோல் ஜசர்க்மே அல்லது போர்மவயோல் அவர் வலு 
இைக்ேலோம். தனுசு லக்ேினத்திற்கு எட்டோம் வடீு ேடேம். அதன் அதிபதி சந்திரனுக்கு 
இங்ஜே ஒஜர நிமல ஆட்சி பலம் இருக்கும். ஆனோல் ஜசர்க்மே அல்லது போர்மவயோல் 
அவர் வலு இைக்ேலோம். மேர லக்ேினத்திற்கு எட்டோம் வடீு சிம்மம். அதன் அதிபதி 
சூரியனுக்கு இங்ஜே ஒஜர நிமல ஆட்சி பலம் இருக்கும். ஆனோல் ஜசர்க்மே அல்லது 
போர்மவயோல் அவர் வலு இைக்ேலோம். கும்ப லக்ேினத்திற்கு எட்டோம் வடீு ேன்னி. அதன் 
அதிபதி புதனுக்கு இங்ஜே ஒஜர நிமல உச்ச பலம் இருக்கும். ஆனோல் ஜசர்க்மே அல்லது 
போர்மவயோல் அவர் வலு இைக்ேலோம். மீன லக்ேினத்திற்கு எட்டோம் வடீு துலோம். அதன் 
அதிபதி சுக்ேிரனுக்கு இங்ஜே ஒஜர நிமல ஆட்சி பலம் இருக்கும். ஆனோல் ஜசர்க்மே 
அல்லது போர்மவயோல் அவர் வலு இைக்ேலோம். எட்டோம் அதிபதி ஆட்சி பலத்துடன் 
இருந்தோல்,  ோதேன் தோன் நிமனத்தமத, நிமனத்த மோத்திரத்திஜலஜய சசய்வோன். 
அதனோல், பல நஷ்டங்ேமள, தீமமேமள அவன் சந்திக்ே ஜநரிடும். எட்டோம் அதிபதி 
(ஜசர்க்மே அல்லது போர்மவயோல்) சேட்டிருந்தோல் ஜமற்சசோன்னவற்ைிற்கு எதிர்மோைோன 
பலன்ேள் ேிமடக்கும் சிலரது தந்மத சிக்ேலோன சூழ்நிமலயில் இைந்துவிடுவோர். எட்டோம் 
அதிபதி சேட்டிருந்தோல்,  ோதேன் எடுத்துச் சசய்யும் முக்ேிய சசயல்ேள் எல்லோம் 
ஜதோல்வியில் முடியும். தவைோன, ஒவ்வோத சதோைில்ேமளஜய அவன் சசய்வதற்குத் 
தூண்டப்படுவோன். அதன்மூலம் மேப்சபோருள் அமனத்மதயும் இைப்போன். எட்டோம் 
அதிபதி சுபக்ேிரேத்தின் போர்மவ சபற்ைோல், ஜமற்சசோன்ன ஜேடுேள்இருக்ேோது. நல்ல 
பலன்ேள் அதிேமோேக் ேிமடக்கும் 

9. எட்டோம் அதிபதி லக்ேினத்திற்கு ஒன்பதில் இருந்தோல்: பூர்வேீ சசோத்துக்ேள் 
ேிமடக்ேோது. ேிமடத்தோலும் நோசமோேிவிடும் பிள்மளேளோல் ேடன் ஏற்படும். உைவினர்ேள் 
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மற்றும் நண்பர்ேளுடன் அடிக்ேடி ேருத்து ஜவறுபோடுேள் ஏற்படும். அதன் மூலம் 
ஜமோதல்ேள், பிரிவுேள் உண்டோகும். என்னடோ வோழ்க்மே என்னும் நிமல ஏற்படும். 
 ோதேத்தில் சூரியன் போதிக்ேப்சபற்ைிருந்தோல் (உங்ேள் சமோைியில் சசோன்னோல் 
சேட்டிருந்தோல்)  ோதேனின் தந்மத ஒன்பதோம் அதிபதியின் தசோ/புத்தியில் ேோலமோவோர். 
இங்ஜே உள்ள எட்டோம் அதிபதி பலமின்ைி இருந்தோல்,  ோதேனுக்குத் தன் தந்மதயுடன் 
சுமூே உைவு இருக்ேோது. ஒருவமர ஒருவர் புரிந்துசேோள்ளோத தன்மம நிலவும். இங்ஜே 
உள்ள எட்டோம் அதிபதி ஆட்சி அல்லது போர்மவ/ஜசர்க்மே பலத்துடன் இருந்தோல், 

 ோதேனுக்குப் பூர்வேீ சசோத்துக்ேள் ேிமடக்கும். தந்மதவைி உற்வுேளிமடஜய அவனுக்கு 
மதிப்பும் மரியோமதயும் இருக்கும். இல்மல என்ைோல் இதற்கு ஜநர் மோைோன பலன்ேஜள 
ேிமடக்கும்! 
10. எட்டோம் அதிபதி லக்ேினத்திற்கு பத்தில் இருந்தோல்:  ோதேன் ஒஜர ஜவமலயில் 
நிமலத்து இருக்ேமோட்டோன். அடிக்ேடி தன் ஜவமலமய அல்லது சதோைிமல 
மோற்ைிக்சேோள்வோன். சிலர் உைவினர்ேளிடமும், சே மனிதர்ேளிடமும், அரசோங்ேத்துடனும் 
சேட்ட சபயமர உண்டோக்கும் ஜவமலேமளச் சசய்துசேோண்டிருப்போர்ேள். எட்டோம் 
அதிபதி லக்ேினத்திற்குப் பத்தில், அந்த வடீ்டுக்ேோரனுடன் ஜசர்ந்து இருந்தோல், 

அவனுமடய ஜவமலயில் அல்லது சதோைிலில் ஜவண்டிய அளவு முன்ஜனற்ைம் 
இருக்ேோது. தமடேளும், தோமதங்ேளும் மிகுந்திருக்கும். அதுவும் இந்த அமமப்பு, தீய 
ேிரேத்தின் போர்மவ சபற்ைிருந்தோல், அடிக்ேடி ஜவமல மோற்ைம் ஏற்படும். ஜவமல 
போர்க்கும் இடங்ேளிலும் உரிய மரியோமத இருக்ேோது. அதனோல் சிலர் அதர்மவைியில் 
சபோருள் ஈட்ட ஜநரிடும். அவர்ேளுமடய எண்ணங்ேளும் தவைோனதோே இருக்கும். 
சசயல்ேளும் சட்ட திட்டங்ேளுக்கு எதிரோனதோே இருக்கும். சிலர் வருமோனம் குமைந்து 
வறுமமயில் உைல ஜநரிடும். இரண்டோம் வடீ்டுக்ேோரன் பலமின்ைி இருப்பஜதோடு, எட்டோம் 
வடீ்டுக்ேோரனுடன் மேஜேோர்த்துப் பத்தில் இருந்தோல்,  ோதேனுக்கு அவன் தமலமுடிக்கு 
ஜமல் ேடன்ேள் ஏற்படுவஜதோடு, ேடமனத் திருப்பிக்சேோடுக்ேமுடியோமல் அவதிப்ப்ட 
ஜநரிடும். அவமோனப்பட ஜநரிடும். எட்டோம் வடீ்டுக்ேோரன் பத்தில் இருந்து சுபக்ேிரேத்தின் 
போர்மவ சபற்ைோல், வோழ்க்மே சுேமோே இருக்கும்.  வீனுமும் ஏற்ைமுமடயதோே 
இருக்கும். தீர்க்ேமோன ஆயுள் இருக்கும். அத்துடன்  ோதேனுக்கு, திடீர் சபோருள் வரவுேள் 
உண்டோகும். சிலருக்கு அவனுமடய உைவுேள் மரணமமடந்து, அவர்ேளுமடய 
சசல்வங்ேள், சசோத்துக்ேள் இவனுக்கு வந்து ஜசரும். 
11. எட்டோம் அதிபதி லக்ேினத்திற்கு பதிசனோன்ைில் இருந்தோல்: மூத்த சஜேோதரர்ேள், 

சஜேோதரிேமள இைக்ே ஜநரிடும். ஜநர்மமயோன வைியில் இல்லோது, பலவைிேளிலும் 
 ோதேன் சபோருள் ஈட்டுவோன். எட்டோம் அதிபதி லக்ேினத்திற்கு பதிசனோன்ைில் 
பதிசனோன்ைோம் வடீ்டுக்ேோரனுடன் இருந்தோல், சசய்யும் சதோைில்ேள் நஷ்டமமடயும். 
சபோருமள இைக்ே ஜநரிடும். ேமடசியில் ேடனோளியோே ஜநரிடும் இங்ஜே வந்தமரும் 
எட்டோம் வடீ்டுக்ேோரன், சுபக்ேிரேத்தின் போர்மவமயப் சபற்ைோல், ஜமற்கூைிய சேடுதல்ேள் 
இருக்ேோது. உடன் இருப்பவர்ேள் மேசேோடுப்போர்ேள். உதவுவோர்ேள். 
12. எட்டோம் அதிபதி லக்ேினத்திற்கு பன்னிசரண்டில் இருந்தோல்: தேோத வைிேளில் 
சுேஜபோேங்ேமள அனுபவிப்பஜதோடு, சசல்வத்மத இைந்து, வோழ்க்மேமயக் ேைிப்போர்ேள். 
ஊர்சுற்றும் குணம் இருக்கும். மன அமமதி இருக்ேோது இங்ஜே வந்தமரும் எட்டோம் 
அதிபதி தீய ேிரேங்ேளின் போர்மவ சபற்ைிருந்தோல்,  ோதேனுக்கு எதிர்போரோத துன்பங்ேள் 
சதோல்மலேள் வந்து ஜசரும். நண்பர்ேமளப் பிரிய ஜநரிடும். எதிர்போரோத சசலவுேள் 
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ஏற்பட்டுக் மேப்சபோருள்ேமள இைக்ே ஜநரிடும். சசோத்துக்ேள் ேமரயும். சிலர் தவைோன 
நடவடிக்மேேளில் ஏடுபட்டுப் பிைகு மோட்டிக்சேோண்டு துன்பப்படுவோர்ேள். தவைோன 
நடவடிக்மேேள் என்பது, ேடத்தல், பிைமர ஏமோற்றுதல், சபண்ணிடம் வன்புணர்ச்சி 
சசய்தல், ேள்ள ஜநோட்டுப் பரிவர்த்தமன ஜபோன்ை சசயல்ேள் என்று சபோருள் சேோள்ே 
எட்டோம் அதிபதி இங்ஜே வந்து அதோவது பன்னிஜரண்டில் அமர்ந்து, பன்னிசரண்டோம் 
வடீ்டுக்ேோரன் திரிஜேோண வோழ்வு சபற்ைோல்,  ோதேன் ஆன்மிே வைியில் சசன்று, சபரும் 
சசல்வம் மற்றும் புேமை ஏற்படுத்திக்சேோள்வோன். எட்டோம் அதிபதி பன்னிசரண்டோம் 
வடீ்டில் பன்னிசரண்டோம் வடீ்டுக்ேோரனுடன் இருந்தோல், இருவரும் ஜசர்ந்து  ோதேனுக்கு 
ரோ ஜயோேத்மதக் சேோடுப்போர்ேள்.  ோதேன் அரசமனப்ஜபோல வோழ்வோன் 

_____________________________________________________________________________ 
 

எட்டோம் வடீு 

 

எட்டோவது வடீ்மடக்சேோண்டு ஆயுமள நிர்ணயிக்ே ஜவண்டும். எட்டோவது வடீு மமைவு 
ஸ்தோனம் என்று அமைக்ேப்படுேிைது. ஒருவருக்கு மரணம் இயற்மேயோனதோே வருமோ 
அல்லது துர்மரணமோ என்று போர்பதற்க்கும் எட்டோம் வடீ்மட மவத்துதோன் 
போர்க்ேஜவண்டும். ஒருவரின் துன்பங்ேள் தமடேள் ஜதோல்விேள் வோழ்க்மேயில் 
படஜபோேிை ேஷ்டங்ேள் ஆேியவற்மையும் எட்டோம் வடீ்மட மவத்து 
சசோல்லலோம்.மூதோயர்ேளின் சசோத்து உயில்ேள் இன்ஷீரன்ஸ். பிரோவிடண்ட் பண்டு 
ஆேியவற்மையும் எட்டோம் வடீ்மடக்சேோண்ஜட போர்க்ே ஜவண்டும். சபண்ேளுக்கு எட்டோம் 
வடீு மிேவும் முக்ேியம் அவர்ேளின் மோங்ேல்ய போக்ேியம் எட்டோம் வடீ்மட சேோண்ஜட 
ேணிக்ே முடியும். 
 

இப்சபோழுது எட்டோம் வடீ்டின் அதிபதி ஒவ்சவோரு வடீ்டிலும் இருந்தோல் என்ன பலன் 
என்று போர்க்ேலோம். 
 

எட்டோம் அதிபதி லக்னத்தில் இருந்தோல் அதோவது முதல் வடீ்டில் இருந்தோல் ேடன் 
வறுமம வியோதிேளுடன் இருப்போன். 
 

எட்டோம் வடீ்டு ேிரேம் இரண்டோம் வடீ்டில் இருந்தோல் வோக்ேில் நோணயம் இருக்ேோது. 
துர்வோர்த்மத உபஜயோேிப்போர்ேள் குடும்பத்தில் சந்ஜதோஷம் இருக்ேோது. உடல் பலம் 
குமைந்து ேோணப்படும். மபத்தியம் பிடித்தவன் ஜபோல் இருப்போர்ேள். 
 

எட்டோம் வடீ்டு ேிரேம் 3 ம் வடீ்டில் இருந்தோல் சஜேோதரர்ேள் ஒற்றுமம இருக்ேோது. 
மதர்யம் குமைந்து ேோணப்படும். மனதில் ஒரு வித பயம் இருந்து சேோண்ஜட இருக்கும். 
சபரியவர்ேளோல் ஜசர்த்துமவக்ேப்பட்ட சசோத்துக்ேள் பலவிதங்ேளில் நோசமோகும். 
 

எட்டோம் வடீ்டு ேிரேம் 4 ம் வடீ்டில் இருந்தோல் தோயோரும் தோய்வைிமோமன் 
முதலோனவர்ேளின் ஆதரவு இருக்ேோது. குடும்பத்தில் சதோ சச்சரவுேள் ஜதோன்றும். 
சிரமோே குடும்பத்மத நடத்தஜவண்டி வரும். முன்ஜனோர்ேளின் சசோத்துக்ேள் அைியும். 
 

எட்டோம் வடீ்டு ேிரேம் 5 ம் வடீ்டில் இருந்தோல் புத்திரர்ேளோல் மன அமமதி இல்லோமலும் 
சதோ பிரச்சிமனேளுமோே இருக்கும். உடல் ஜநோய் இருந்து வரும். பிள்மளேளுடன் 
விஜரோதம் இருந்துவரும். 
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எட்டோம் வடீ்டு ேிரேம் 6 ம் வடீ்டில் இருந்தோல் உடல் நலிந்து சேட்ட எண்ணங்ேள் 
சேோண்டவனோேவும் தந்திரவோனேவும் பமேவர்ேமள சவல்ல கூடியவனோேவும் 
இருப்போன். 
 

எட்டோம் வடீ்டு ேிரேம் 7 ம் வடீ்டில் இருந்தோல் மமனவிமய சதோ சண்மட 
ஜபோட்டுக்சேோண்டும் மமனவியோல் ேலேம். மமனவி அற்ப ஆயுள் உள்ளவரோேவும் 
இருப்போர்ேள். 
 

எட்டோம் வடீ்டு ேிரேம் 8 ம் வடீ்டில் இருந்தோல் ேஷ்டப்பட்டு வோழ்க்மேமய நடத்துவோன் 
நன்மம தீமம அைியோது நிமனத்த மோத்திரத்தில் ஏதோவது சசய்துவிட்டு 
அவமோனத்மதயும் அமலச்சல்ேமள அமடவோன். 
 

எட்டோம் வடீ்டு ேிரேம் 9 ம் வடீ்டில் இருந்தோல் தந்மத சசோத்துக்ேள் நோசமோகும் 
பிள்மளேளோல் ேடன் ஏற்படும். நண்பர்ேளிடம் விஜரோதம் ஏற்படும். 
 

எட்டோம் வடீ்டு ேிரேம் 10 ம் வடீ்டில் இருந்தோல் ஜவமலயில் ஒழுங்ேோே 
இருக்ேமோட்டோர்ேள். அடிக்ேடி ஜவமலமய மோற்ைிக்சேோண்ஜட இருப்போர்ேள். 
அரசோங்ேத்தில் சேட்ட சபயர் எடுப்போர்ேள். 
 

எட்டோம் வடீ்டு ேிரேம் 11 ம் வடீ்டில் இருந்தோல் மூத்த சஜேோதர்ேள் சஜேோதரிேளுக்கு 
ேண்டம் குைந்மதேளோல் வருமோனம் ஏற்படும். 
 

எட்டோம் வடீ்டு ேிரேம் 12 ம் வடீ்டில் எப்சபோழுதும் ஊர் சுற்றும் குணம் ஏற்படும். வண்பு 
வைக்குேள் ஏற்படும். இன்பசுேம் ஏற்பட்டு மேயில் உள்ள பணத்மத இைப்போர்ேள். 
_______________________________________________________________________________________
________________ 
 

 ஒன்பதோம் அதிபதி ஒன்ைோம் வடீ்டில் இருந்தோல் நன்ைோே இருந்தோல் நட்பு வடீோே 
இருந்து நல்ல ேிரேங்ேளின் ஜசர்க்மே அல்லது போர்மவ ேிமடத்தோல்: நல்ல தந்மத 
அமமந்திருப்போர். பூர்வேீச் சசோத்துக்ேள் ேிமடக்கும்.  ோதேன் தோன தருமங்ேள் 
சசய்வோன். சோஸ்திரங்ேள், புரோணங்ேளில் ஈடுபோடு இருக்கும். சமூேத்தில் சபரிய பதவி 
அல்லது அந்தஸ்து ேிமடக்கும்! சதய்வபக்தி உள்ளவனோே இருப்போன். இமைவனின் 
அருள் முழுமமயோே இருக்கும் தன் தந்மத, சபரியவர்ேள், குரு ஆேிஜயோரின் ஜமல் 
விசுவோசமுள்ளவனோே இருப்போன். ேடந்து வந்த போமதமய ஒரு நோளும் மைக்ே 
மோட்டோன். சமோத்தத்தில் எப்ஜபோதும் எந்தச் சூழ்நிமலயிலும் சந்ஜதோஷமோே இருப்போன். 
உதோரண மனிதனோே இருப்போன். சபண்ணோே இருந்தோல் உதோரண மனுஷியோே 
இருப்போள். தங்ேள் ஜவமலேமளத் தோங்ேஜள முடிக்கும் வல்லமம சபற்ைவர்ேளோே 
இருப்போர்ேள். ஒன்பதோம் வடீ்டுக்ேோரனும், லக்ேினோதிபதியும் இமணந்து, லக்ேினத்திஜலோ 
அல்லது ஜவறு நல்ல இடங்ேளிஜலோ அமர்ந்திருந்தோல்  ோதேன் மிகுந்த 
அதிர்ஷ்டசோலியோே இருப்போன். சசல்வோக்கும் அந்தஸ்தும் உள்ளவனோே இருப்போன். 
நன்ைோே இல்லோவிட்டோல்ஜமஜல சசோன்னவற்ைிற்கு எதிரோன பலன்ேள் நமடசபறும் 
அல்லது ேிமடக்கும். 
53. ஒன்பதோம் அதிபதி இரண்டோம் வடீ்டில் இருந்தோல் நன்ைோே இருந்தோல்  ோதேனின் 
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தந்மத சசல்வந்தரோேவும், சசல்வோக்கு மிகுந்தவரோேவும் இருப்போர். தந்மதயின் 
சசோத்துக்ேள் அப்படிஜய  ோதேனுக்குக் ேிமடக்கும். அவனும் தன் தந்மதமயப்ஜபோலஜவ 
வசதிேள் உமடயவனோேவும் சமுதோயத்தில் சசல்வோக்கு உமடயவனோேவும் இருப்போன். 
அவர்ேள் குடும்பம் உயர்வோன நிலமமயில் இருக்கும். நன்ைோே இல்லோவிட்டோல் பூர்வேீச் 
சசோத்துக்ேமள இைக்ே ஜநரிடும். அல்லது அைிக்ே ஜநரிடும். அவனுமடய குடும்பம் பல 
இன்னல்ேமளச் சந்திக்ே ஜநரிடும். 
54. ஒன்பதோம் அதிபதி மூன்ைோம் வடீ்டில் இருந்தோல் நன்ைோே இருந்தோல் நன்ைோே 
எழுதக்கூடியவன். நன்ைோே ஜமமடேளில் ஜபசக்கூடியவன். எழுத்தோல் சபரும் சபோருமள 
ஈட்டக்கூடியவன். ஜபசப்படுபவோனே உயர்வோன். பூர்வேீச் சசோத்துக்ேள் ேிமடக்ேோது. 
அவஜன நிமைய சம்போதிப்போன். சஜேோதரன், சஜேோதரிேளின் அன்பும், ஆதரவும் 
உள்ளவனோே இருப்போன். நன்ைோே இல்லோவிட்டோல்  ோதேத்தில் ேிரேங்ேள் எந்த 
அளவிற்குக் சேட்டிருக்ேிைஜதோ அந்த அளவிற்குச் சிக்ேல்ேள் ஏற்படும். வம்பு, வைக்கு, 

நீதிமன்ை விசோரமணேள் என்று அமலந்து சசோத்துக்ேமள விற்றுக் ேமடசியில் ஒன்றும் 
இல்லோத நிமலக்குத் தள்ளப்படுவோன். 
55. ஒன்பதோம் அதிபதி நோன்ேோம் வடீ்டில் இருந்தோல் நன்ைோே சபற்ஜைோர்ேளின் முழு 
அன்மபயும், ஆதரமவயும் சபற்ைவனோே இருப்போன். நிலம், வடீு, வண்டி, வோேனம், 

ஜவமலயோட்ேள் என்று அரச வோழ்க்மே வோழ்வோன். உைவினர்ேளின் ஏஜேோபித்த ஆதரவு 
இருக்கும் நிலம், பூமி ஆேியமவ பிைப்பில் இல்லோவிட்டோலும்,  ோதேன் தன் 
முயற்சியோல் அதோவது ரியல் எஸ்ஜடட் பிஸிசனஸ் சசய்து, அவற்மை ஈட்டுவோன் 
அல்லது ஜதடிப் பிடித்துவிடுவோன். மேிழ்ச்சியோே இருப்போன். வோழ்வோன். நன்ைோே 
இல்லோவிட்டோல் வடீ்டு வோழ்க்மே நன்ைோே இருக்ேோது. பல பிரச்சிமனேள் 
தமலவிரித்தோடும். இறுேிய மனம் பமடத்த அல்லது அன்பில்லோத தந்மதயோல் சிறு 
வயதில் பல இன்னல்ேளுக்கு ஆளோேியிருப்போன். அல்லது ேருத்து ஜவற்றுமம மிக்ே 
சபற்ஜைோர்ேளோல் சிறு வயது வோழ்க்மே அவலமோே இருந்திருக்கும். ஒன்பதோம் 
வடீ்டுக்ேோரன், நோன்ேோம் அதிபதி ஆேிஜயோருடன் ரோகுவும் வந்து ஒட்டிக்சேோண்டிருந்தோல், 

அல்லது அவர்ேள் இருவரும் ரோகுவின் போர்மவ சபற்ைிருந்தோல்,  ோதேனின் தோய் 
ேணவமனப் பிரிந்து வோழ்பவளோே இருப்போள் அல்லது விவோேரத்து சபற்ைவளோே 
இருப்போள். 
56. ஒன்பதோம் அதிபதி ஐந்தோம் வடீ்டில் இருந்தோல் நன்ைோே  ோதேனின் குைந்மதேள் 
அம்சமோே இருப்போர்ேள். திைமமசோலிேளோேவும், நுண்ணைிவுமடயவர்ேளோேவும் இருந்து 
 ோதேனுக்கு நல்ல சபயமர வோங்ேிக்சேோடுப்போர்ேள்.  ோதேன் அரசுப் பணிேளில் 
இருந்தோல், பல உயர்வுேமளப் சபற்றுப் பிரபலமோே வலம் வருவோன். எல்லோச் 
சசல்வங்ேளும் ேிமடக்கும். குடும்பம் சிைந்து விளங்கும்.  ோதேனின் தந்மதயும் புேழ் 
சபற்ைவரோே, சசல்வோக்கு உமடயவரோே இருப்போர். சமோத்தத்தில்  ோதேன் 
அதிர்ஷ்டேரமோன, சவற்ைிேமள உமடய, மதிப்புமடய வோழ்க்மே வோழ்வோன். 
57. ஒன்பதோம் அதிபதி ஆைோம் வடீ்டில் இருந்தோல் நன்ைோே இருந்தோல்  ோதேன் ஜபோரோடி, 

வைக்குத் சதோடுத்துதோன் தன் தந்மதயோரின் சசோத்துக்ேமள அமடயமுடியும். நன்ைோே 
இல்லோவிட்டோல் தந்தோயின் சசோத்துக்ேமள அமடயமுடியோது. அல்லது ேிமடக்ேோது. 
ஜமற்சேோண்டு தந்மதயோர் நிலுமவயில் மவத்துவிட்டுப்ஜபோன ேடன்ேமளத் தன் 
மேக்ேோமசக் சேோண்டு தீர்க்ே ஜவண்டியதோயிருக்கும். சபோதுவோே இந்த இடம் ஒன்பதோம் 
வடீ்டு அதிபதி அமர்வதற்கு ஏற்ை இடமல்ல! எது எப்படி இருந்தோலும் சபோது அமமப்பில் 
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 ோதேனுமடய தந்மத ஜநோய்ேமள உமடயவோரேவும், பிரச்சிமனேமள உமடயவரோேவும் 
இருப்போர். அப்படிஜய சசோத்துக்ேள் ேிமடத்தோலும், பல வைிேளிலும் அவற்மை இைக்ே 
ஜநரிடும்.  ோதேனுக்கு வயதோன ேோலத்தில் உடல் உபோமதேள் ஏற்படும்! 
58. ஒன்பதோம் அதிபதி ஏைோம் வடீ்டில் இருந்தோல் நன்ைோே இருந்தோல் அடக்ேம், அமமதி, 
அைகு என்று எல்லோம் அமமந்த மமனவி  ோதேனுக்குக் ேிமடப்போள். குடும்ப வோழ்க்மே 
மேிழ்ச்சிேரமோே இருக்கும். தந்மதயின் சசோத்துக்ேளோலும், பிற்ேோலத்தில் தன் 
பிள்மளேளின் சம்போத்தியத்தோலும்  ோதேனின் வோழ்க்மே மேிழ்ச்சி உள்ளதோே இருக்கும். 
 ோதேன் சவளிநோடு சசன்று, சபரும் சபோருள் ஈட்டுவோன். சிலர் அங்ஜேஜயவோழ்வோர்ேள். 
நன்ைோே இல்லோவிட்டோல்  ோதேனுக்கு சவளி நோட்டு ஜவமலயும், அங்ஜேஜய தங்கும் 
வோய்ப்பும் ேிமடக்கும். ஆனோல் மனதில் மேிழ்ச்சி இருக்ேோது. 
59. ஒன்பதோம் அதிபதி எட்டோம் வடீ்டில் இருந்தோல் நன்ைோே இருந்தோல்  ோதேன் தன் 
தந்மதமயச் சிறு வயதிஜலஜய இைந்திருப்போன். தந்மதயின் சசோத்துக்ேமள மற்ைவர்ேள் 
அபேரித்திருப்போர்ேள். விதிவிலக்ேோேச் சிலருக்கு மட்டும் ஜபோரட்டத்திற்குப் பிைகு 
தந்மதயின் சசோத்துக்ேள் ேிமடக்கும். நன்ைோே இல்லோவிட்டோல்  ோதேன் வறுமமயில் 
உைல்வோன். அன்ைோடம் ேோய்ச்சியோே வோை ஜநரிடும். வோழ்க்மேயின் நமடமுமைேமளக் 
ேோற்ைில் பைக்ே விட்டுவிடுவோன். தன் முன்ஜனோர்ேள் ஜசர்த்துமவத்திருந்த நோணயம், 

நம்பிக்மே, நல்ல சபயர்ேள் ஆேியவற்மை ஒைித்துக் ேட்டிவிடுவோன். தந்மதயின் உடல் 
நிமல சேட்டிருக்கும். இவனுக்கும் புத்திர ஜதோஷம் உண்டோகும். 
60. ஒன்பதோம் அதிபதி ஒன்பதோம் வடீ்டில் இருந்தோல் நன்ைோே இருந்தோல் ஒன்பதோம் 
வடீ்டு அதிபதி தன் சசோந்த வடீ்டில் அதோவது ஒன்பதிஜலஜய, ஆட்சி பலத்துடன் 
இருந்தோல்,  ோதேனின் தந்மத தீர்க்ே ஆயுள் உமடயவரோே இருப்போர். தோன, தர்மங்ேள் 
நிமைந்த குடும்பம் அமமயும். தந்மதயின் சசோத்துக்ேள் தோனோே வந்து ஜசரும். 
சமூேத்தில் மதிப்பும், மரியோமதயும் சபற்று உன்னத நிமலயில் வோழ்வோன். அமனவரின் 
ஆதரவும் ேிமடக்கும். மேிழ்ச்சியோே இருப்போன். அடிக்ேடி சவளி நோடுேளுக்குச் 
சசல்வோன். சபரும்சபோருள் ஈட்டுவோன். பலர் அங்ஜேஜய சசன்று தங்ேி விடுவோர்ேள். 
சபரும் சபோருள் ஈட்டி உன்னத நிமலயில் வோழ்வோர்ேள். நன்ைோே இல்லோவிட்டோல் 
ஒன்பதோம் அதிபதி சேட்டிருந்தோல் அல்லது 6, 8, 12 ஆம் வடீுேளில் அமர்ந்திருந்தோல் 
 ோதேன் தன்னுமடய சின்ன வயதிஜலஜய தந்மதமய இைக்ே ஜநரிடும். 
61. ஒன்பதோம் அதிபதி பத்தோம் வடீ்டில் இருந்தோல் நன்ைோே இருந்தோல்  ோதேன் சபரும் 
புேமையும், வலிமமேமளயும் சபற்றுத் திேழ்வோன். அதீதமோன சபோருள் ஈட்டுவோன். 
வசதியோன ரோ  வோழ்க்மே வோழ்வோன். தர்ம சிந்தமனேமளயுமடய வோழ்க்மே 
அமமயும்.சட்டத்திற்குக் ேட்டுப்பட்ட குடிமேனோேத் திேழ்வோன். சசல்வோக்கு உள்ள 
குடும்பமோே இருக்கும். ஒன்பதோம் அதிபதியும் பத்தோம் அதிபதியும் ஜசர்ந்து நல்ல 
ேிரேங்ேளின் போர்மவ சபற்ைிருந்தோல்,  ோதேனுக்கு அரசில் உயர் பதவிேள் ேிமடக்கும். 
சிலர் அமமச்சரோேக்கூட ஆவதுண்டு! தந்மதயின் சசோத்துக்ேள் விருத்தியமடயும். தோன 
தர்மம், சதய்வ வைிபோடு மிகுந்தவர்ேளோே இருப்போர்ேள். உைவினர்ேள், நண்பர்ேள், சபரிய 
மனிதர்ேளின் சதோடர்பு என்று  ோதேன் சிற்ப்போன வோழ்க்மே வோழ்வோன். 
62. ஒன்பதோம் அதிபதி பதிசனோன்ைோம் வடீ்டில் இருந்தோல் நன்ைோே இருந்தோல்  ோதேன் 
அதீத சசல்வமுமடயவனோே இருப்போன். சசல்வோக்கும், அதிேோரமுமுள்ள பல 
நண்பர்ேமள உமடயவனோே இருப்போன். அவனுமடய தந்மதயும் அப்படிஜய இருப்போர் 
நன்ைோே இல்லோவிட்டோல் நன்ைி, விசுவோசமில்லோத நட்புக்ேளோலும், உைவினர்ேளோலும், 
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சசோத்து சுேங்ேமள இைக்ே ஜநரிடும். ஜமோசடிேமளயும், துஜரோேங்ேமளயும் சந்திக்ே 
ஜநரிடும். அதனோலும் சசோத்துக்ேமள இைக்ே ஜநைிடும்.  ோதேனுமடய தந்மதயோர் 
ஆரம்ப ேோலங்ேளில் சசல்வோக்கு உமடயவரோே இருந்தோலும், பின்னோட்ேளில் தோழ்வோன 
நிமலமய அமடவோர். அவருமடய சசோத்துக்ேளும் நில்லோது ஜபோய்விடும் 

63. ஒன்பதோம் அதிபதி பன்னிசரண்டோம் வடீ்டில் இருந்தோல் நன்ைோே இருந்தோல் (If well 

placed): பூர்வேீச் சசோத்துக்ேள் நிமலக்ேோது. வம்பு வைக்குேளில் அமனத்மதயும் இைக்ே 
ஜநைிடும். சிற்ைின்ப ஜவட்மடேளில் ஈடுபட்டு, அதன் மூலமும் சசோத்துக்ேமள இைக்ே 
ஜநரிடும். நன்ைோே இல்லோவிட்டோல் ஏழ்மமயோன சூைல் நிலவும். வோழ்க்மேஜய 
ஜபோரோட்டமோே இருக்கும். ேடினமோே உமைக்ே ஜவண்டும். பல சிரமங்ேமள எதிர்சேோள்ள 
ஜநரிடும். சில அமமப்பு உள்ளவர்ேளுக்குத் தந்மத சிறுவயதிஜலஜய இைந்திருப்போர். 
 ோதேனுக்கு ஒரு மபசோக் கூட பணம் இல்லோத நிமலக்கு ஆளோக்ேிவிட்டுச் 
சசன்ைிருப்போர். எது எப்படிஜயோ இந்த ஒன்பதோம் அதிபதி என்று மட்டுமில்மல - எந்த 
வடீ்டு அதிபதியும் லக்ேினத்திற்குப் பன்னிசரண்டோம் வடீ்டில் அமர்வது உசிதமல்ல! 
பிரச்சிமனதோன். அது அங்ஜே வந்து அமரும் ேிரேத்திற்கு உரிய வடீ்மட முற்ைிலும் 
போதிக்கும். 
 
_______________________________________________________________________________________
_________________ 
 

ஒன்பதோம் வடீு 

 

ஒன்பதோவது வடீ்டின் பலன் பிதுருக்ேள் தேப்பனோர் உயர்ேல்வி முன்பின் 
சதரியோதவர்ேள், சதய்வதரிசனம் ஜபோன ச ன்மத்து அதிர்ஷ்டம்,ஒருவர் சசய்யும் தர்மம், 

நீண்ட தூர பயணம் அதோவது சவளிநோடு ஆேியவற்மை பற்ைி சதரிவிப்பது இந்த 
வடீுதோன். 
 

ஒன்பதோவது வடீ்டுக்ேிரேம் லக்ேினத்தில் இருந்தோல் அதோவது முதல் வடீ்டில் இருந்தோல் 
சபரியவர்ேளிடம் பிதோ, குரு, சதய்வம் ஆேியவற்றுேளிடம் பிரியத்மத 
சேோண்டவர்ேளோேவும் தோன தர்மங்ேள் சசய்வர்ேளோேவும் இருப்போர்ேள். பிதுர் 
சசோத்துக்ேள் ேிமடக்கும். 
 

ஒன்பதோவது வடீ்டு அதிபதி 2 ம் வடீ்டில் இருந்தோல் சசல்வோக்குடன் முன்ஜனோர்ேள் 
சசோத்துக்ேமள சபற்ைவரோேவும் இருப்போர்ேள். அயல்நோட்டு மூலம் பணவரவு இருக்கும். 
 

ஒன்பதோவது வடீ்டு அதிபதி 3 ம் வடீ்டில் இருந்தோல் இமளய சஜேோதர சஜேோதரிேளின் 
ஆதரவு இருக்கும். பிதுர் ஜதோஷம் சபற்ைவனோே இருப்போன். 
 

ஒன்பதோவது வடீ்டு அதிபதி 4 ம் வடீ்டில் இருந்தோல் தோயின் ஆதரவு இருக்கும். வண்டி 
வோேனம் சசோத்துக்ேள் ேிமடக்கும். 
 

ஒன்பதோவது வடீ்டு அதிபதி 5 ம் வடீ்டில் இருந்தோல் புத்திரர்ேள் சேல போக்ேியத்துடன் 
இருப்போர்ேள் அரசோங்ேத்தில் சபரியபதவி ேிமடக்கும. சதய்வேீ வைிபோடுேள் நிமைந்து 
ேோணப்படும். 
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ஒன்பதோவது வடீ்டு அதிபதி 6 ம் வடீ்டில் இருந்தோல் சவளிநோட்டு பயணம் ேிட்டும். 
தந்மதயின் உடல்நிமல போதிக்கும் . முன்ஜனோர்ேளின் சசோத்துக்ேள் ேடன்ேளிலோல் 
அைியும். 
 

ஒன்பதோவது வடீ்டு அதிபதி 7 ம் வடீ்டில் இருந்தோல் நல்ல சதய்வபக்தியுள்ள 
சபண்ேிமடக்கும் அந்நிய சபண் ேிமடக்கும். சவளிநோடு சசல்ல வோய்ப்பு வரும். 
தந்மதயின் சசோத்துக்ேளோல் பயன் சபறுவோர்ேள். 
 

ஒன்பதோவது வடீ்டு அதிபதி 8 ம் வடீ்டில் இருந்தோல் தந்மதயோரின் உடல் நிமல 
போதிக்ேகூடும். தந்மதயோர் இைந்து ஜபோே வோய்ப்பு உண்டு. புத்திர ஜதோஷம் ஏற்படும். 
 

ஒன்பதோவது வடீ்டு அதிபதி 9 ம் வடீ்டில் இருந்தோல் தேப்பனோர் நீண்ட ஆயுள் உடன் 
இருப்போர். தேப்பனோரின் சசோத்துேள் ேிமடக்கும். தோன தர்மங்ேள் குடும்பத்தில் நிமைந்து 
விளங்கும். 
 

ஒன்பதோவது வடீ்டு அதிபதி 10 ம் வடீ்டில் இருந்தோல் அரசோங்ேத்தில் உயர் பதவியில் 
இருப்போர். தந்மதயோரின் சசோத்துக்ேள் விருத்தி ஆகும். சபரியவர்ேளிடத்தில் 
மரியோமதயோே இருப்போர்ேள். 
 

ஒன்பதோவது வடீ்டு அதிபதி 11 ம் வடீ்டில் இருந்தோல் சதய்வேோரியங்ேள் வடீ்டில் 
நமடசபறும். தந்மதயோல் லோபம் இருக்கும் அயல்நோட்டு சதோடர்பு மூலம் வருமோனம் 
ேிமடக்கும். 
 

ஒன்பதோவது வடீ்டு அதிபதி 12 ம் வடீ்டில் இருந்தோல் தந்மதயோருக்கு சேடுதல் 
உண்டோகும். சவளிநோட்டு பயணம் ேிமடக்கும். தந்மதயோரின் சசோத்துேள் நிமலக்ேோது. 
 

ஒன்பதோவது வடீ்டில் போவக்ேிரேங்ேள் இருந்தோல் பித்ரு ஜதோஷம் ஏற்படும். 
 

பரிேோரம் 

 

இரோஜமஸ்வரத்தில் திலோ ஜஹோமம் சசய்ய ஜவண்டும். மோத அமோவோமச விரதம் 
இருக்ே ஜவண்டும். அமோவோமச அன்று பசு மோட்டிற்க்கு அேத்திேீமர சேோடுக்ேஜவண்டும். 
வோழ்வில் ஒருமுமையோவது இரோஜமஸ்வரம், ேோசி சசன்றுவரஜவண்டும். 
____________________________________________________________________________________ 
 

வடீுேமள மவத்து ஜவமலேள்: 
Careers by house (if the 10th lord is placed in the following houses) 
1 
First: 
self-employment, politics or the public at large, work concered with the body (example. health club) 
 
2. 
Second: 
banking, investments, accountants, restaurants, teaching, consultants, psychologists, 
 
3 
Third: 
communication, arts, sales, advertising, computing, writing, publishing 
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4. 
Fourth: 
agriculture, building trades, real estate, vehicles, water, geology and mining 
 
5. 
Fifth: 
politics, stockbrokers, religious rituals, entertainment, authorship 
 
6 
Sixth: 
lawyers, military, police, labour, health related professions, food, waiters. 
 
7. 
Seventh: 
business, trade, merchant, foreign business. 
 
8. 
Eighth: 
insurance, research, death-related, metaphysics (e.g. astrology), sex industry. 
 
9. 
Ninth: 
law, university teaching, travel, religious professions, work in foreign countries. 
 
10 
Tenth: 
government jobs, dealing with public and the masses, managers, politics. 
 
11 
Eleventh: 
trade and business, accountants, financial institutions, group work. sports 
 
12 
Twelfth: 
foreign, jobs requiring secrecy, travels, hospitals, prisons, charities, advocacy. 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 

பத்தோவது வடீு Rajesh subbu 

 

பத்தோவது வடீு  வீனஸ்தோனம் மற்றும் ேர்மஸ்தோனம் எனப்படும். ஒருவருக்கு எப்படி 
பட்ட சதோைில் அமமயும் என்று போர்ப்பதற்க்கு இந்த வடீ்மட மவத்துதோன் முடிவு 
சசய்யபடஜவண்டும். ஜசோதிடம் எழுதப்பட்ட ேோலத்தில் குமைந்த சதோைில்ேள்தோன் 
இருந்தன அதனோல் சதோைில்ேமள சிைிய முயற்சியில் ேண்டுபிடித்துவிடலோம். ஆனோல் 
இன்று நிமைய சதோைில்ேள் வந்துவிட்டன. அதனோல் ேண்டுபிடிப்பது ேடினம் 

 

பத்தோவது வடீ்டு ஒவ்சவோரு வடீ்டிலும் இருந்தோல் என்ன பலன் என்று இப்சபோழுது 
போர்க்ேலோம். 
 

பத்தோவது வடீ்டு அதிபதி லக்ேினத்தில் இருந்தோல் அதோவது 1 ம் வடீ்டில் இருந்தோல் 
சுயமுயற்சியோல் முன்ஜனற்ைம் ேோண்போர். சசல்வம் சசோத்துக்ேள் ேல்வி தோன 
தருமங்ேளுடன் அரசோங்ேத்தில் உயர்பதவிேளில் இருப்போர். நல்ல நண்பர்ேள் 
ேிமடப்போர்ேள். 
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பத்தோவது வடீ்டு அதிபதி 2 ம் வடீ்டில் இருந்தோல் நல்ல அைகுடனும் வோக்குவன்மம 
திைம்பட ஜபசும் சக்தி சசல்வ சசைிப்புடனும் இருப்போர்ேள். சசோத்துேள் ேிமடக்கும் நல்ல 
நண்பர்ேள் அமமவோர்ேள். 
 

பத்தோவது வடீ்டு அதிபதி 3 ம் வடீ்டில் இருந்தோல் சஜேோதர ஜதோஷம் ஏற்படும். 
சஜேோதரர்ேள் இருந்தோலும் சசல்வோக்குடன் இருக்ேமோட்டோர்ேள். 
 

பத்தோவது வடீ்டு அதிபதி 4 ம் வடீ்டில் இருந்தோல் அைேோன வடீு, சசல்வ சசைிப்போன 
வோழ்க்மே தோய் வைி ஆதரவு முதலியன உண்டோகும். வண்டி வோேனம் அமமயும். 
பூமியிலிருந்து புமதயில் ஜபோன்ைமவ ேிமடக்கும். 
 

பத்தோவது வடீ்டு அதிபதி 5 ம் வடீ்டில் இருந்தோல் புத்திரபோக்ேியம் அமமயும் சந்ஜதோஷ 
சசல்வோக்குடன் கூடின வோழ்க்மே அமமயும். சபரியமனிதர்ேளின் நட்மப சபறுவோர்ேள் 
அரசோங்ேத்தில் உயர் பதவிேளில் இருப்போர்ேள். 
 

பத்தோவது வடீ்டு அதிபதி 6 ம் வடீ்டில் இருந்தோல் பிைர் சபோருமள அபேரிக்கும் குணம் 
இருக்கும். உடம்பு சமலிந்தோே இருக்கும். 
 

பத்தோவது வடீ்டு அதிபதி 7 ம் வடீ்டில் இருந்தோல் ேளத்திர ஜதோஷம் ஏற்படும் மமனவி 
ஒற்றுமமயுடன் இருக்ேமோட்டோள். மமனவி மூலம் சபோருள் ஜசரும். 
 

பத்தோவது வடீ்டு அதிபதி 8 ம் வடீ்டில் இருந்தோல் நல்ல ஆயுள் உண்டு. புத்திர ஜதோஷம் 
ஏற்படும். மமனவியுடன் திருப்தியோன சந்ஜதோஷங்ேளில் ஈடுபட முடியோது. 
 

பத்தோவது வடீ்டு அதிபதி 9 ம் வடீ்டில் இருந்தோல் தேப்பனோரின் சசோத்துக்ேள் விரயம் 
ஆகும். புத்திரவிருத்தி இருக்ேோது. சிரம வோழ்க்மேேமள அனுபவிக்கும்படி இருக்கும். 
தோனதருமங்ேளிலும் ஈடுபோடு அதிேம் இருக்கும். 
 

பத்தோவது வடீ்டு அதிபதி 10 ம் வடீ்டில் இருந்தோல் சபரிய மனிதர்ேளின் ஆதரவு 
இருக்கும். உைவினர்ேளின் ஆதரவு இருக்கும். உலே விசயங்ேளில் நல்ல அைிவு 
இருக்கும். 
 

பத்தோவது வடீ்டு அதிபதி 11 ம் வடீ்டில் இருந்தோல் சசய்யும் ேோரியங்ேளில் 
ஒவ்சவோன்ைிலும் லோபத்மத சபறுவோர்ேள். மூத்த சஜேோதர சஜேோதரிேள் ேஷ்டத்மத 
அனுபவிப்போர்ேள். 
 

பத்தோவது வடீ்டு அதிபதி 12 ம் வடீ்டில் இருந்தோல் சபோருள் நஷ்டம் ஏற்படும். 
புத்திரர்ேளோல் ேஷ்டங்ேள் ஏற்படும். அனோவசியமோன சசலவுேள் இருக்கும். சசோத்துக்ேள் 
அைியும் 

 
_______________________________________________________________________ 
 

பத்தோம் வடீ்டு அதிபதி வலுவோே இருந்தோல்  ோதேன் தோன் ஈடுபடும் சதோலில் 

சவற்ைிஜமல் சவற்ைிமயக் ேோண்போன். பத்தோம் வடீ்டு அதிபதி நீசம் சபற்ைிருந்தோஜலோ 

அல்லது தீய வடீுேளில் (6,8,12ஆம் வடீுேளில்) அமர்ந்திருந்தோஜலோ சிரமப்படுவோன். 
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ஜபோரோட்டங்ேள் நிமைந்ததோே இருக்கும். மூன்ைடி ஏைினோல் நோன்ேடி சறுக்கும்! 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
1. 
Tenth lord placed in the lagna or 1st house 

லக்ேினத்தில் அமர்ந்திருந்தோல்: 
தீவிரமோே சதோைில் சசய்வோன். ேடின உமைப்போளி. தன் முயற்சியோல் ஜமன்மம 

அமடவோன். சுய சதோைில் சசய்வோன். தன்னிச்மசயோேச் சசய்யக்கூடிய ஜவமலயில் 

இருப்போன்.தன்னுமடய திைமமேமள வளர்த்துக் சேோள்வோன். மற்ைவர்ேளோல் 

ஜபோற்ைப்படுவோன். சமதுவோே, நிதோனமோே, தன்முமனப்புடன் முன்ஜனற்ைம் ேோண்போன். 
இது அரசியலுக்கு ஏற்ை அமமப்பு. அரசியலில் நுமைந்தோல், சக்தி வோய்ந்த பலரின் 

சதோடர்பு அவனுக்குக் ேிமடக்கும். அவனும் அதில் சவற்ைி சபற்றுச் சிைப்போன். 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
2. 
Tenth lord placed in the 2nd house 

இரண்டோம் வடீ்டில் அமர்ந்திருந்தோல்: 
 ோதேன் அவனுமடய ஜவமலமயப் சபோறுத்தவமர மிேவும் அதிர்ஷ்டமோனவன். 
இரண்டோம் வடீு என்பது 10ஆம் வடீ்டிற்கு ஐந்தோம் வடீு. சதோட்டசதல்லோம் துலங்கும் 

மே நிமையப் சபோருள் ஈட்டுவோன். 
தன்னுமடய குடும்பத் சதோைிமலஜய சபரிய அளவில் சசய்யும் வோய்ப்புக் ேிமடக்கும். 
குறுக்ேிடும் தமடேமளத் தோண்டி சவற்ைிப் படிக்ேட்டில் ஏைி ஒரு உச்ச நிமலமய 

 ோதேன் அமடவோன். உணவு விடுதி, சபரிய சரஸ்டோரண்ட் ஜபோன்ைவற்மை நடத்தும் 

சதோைிலும் சிலர் ஈடுபடுவோர்ேள். 
பத்தோம் வடீு சேட்டிருந்து, பத்தோம் அதிபதி மட்டும் இங்ஜே வந்து அமர்ந்திருந்தோல் 

 ோதேன் சபரும் நஷடங்ேமளச் சந்திப்பஜதோடு, தனது குடும்பத் சதோைிமலயும் 

சதோடர்ந்து சசய்ய முடியோத நிமலக்கு ஆளோேித் தவிப்போன். 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
3. 
Tenth lord placed in the 3rd house 

மூன்ைோம் வடீ்டில் அமர்ந்திருந்தோல்: 
 ோதேனின் பகுதி ஜநர வோழ்க்மே பயணங்ேளில் ேைியும்.அப்படிப்பட்ட ஜவமல 

அமமயும். ஜபச்சோளனோேஜவோ, எழுத்தோளனோேஜவோ இருந்தோல் அந்தத்துமையில் 

பிரேோசிப்போர்ேள். புேைமடவோர்ேள். சதோைிலில் உடன்பிைப்புக்ேளின் பங்கும் 

இருக்கும் அதோவது அவர்ேளின் உதவிேள் தோரோளமோேக் ேிமடக்கும். எல்ஜலோரோலும் 

விரும்பப்படும் நிமல ேிமடக்கும். அதனோல் ஜவமலபோர்க்கும் இடங்ேளில் கூடுதல் 

மதிப்பு இருக்கும். 3ஆம் வடீு பத்தோம் வடீ்டிலிருந்து ஆைோவது வடீோே அமமவதோல் 

இந்த அமமப்பினருக்கு இயற்மேயிஜலஜய எந்தப் பிரச்சிமனமயயும் சமோளிக்கும் 

அல்லது தீர்க்கும் திைமம இருக்கும் 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
4. 
Tenth lord placed in the 4th house 

நோன்ேோம் வடீ்டில் அமர்ந்திருந்தோல்: 
 ோதேர் ஒரு உதோரண மனிதரோே இருப்போர். எல்லோ விஷயங்ேளிலும் அைிவுமட 

யவரோே இருப்போர்.(person with knowledge in various subjects) இந்த அைிவோற்ைலோல் 

பலரோலும் மதிக்ேப்படுபவரோே இருப்போர். இடம் வோங்ேி விற்கும் அல்லது ேட்டடங் 

ேமளக் ேட்டிவிற்கும் சதோைிமல ஜமற்சேோண்டோல் அதில் முதன்மம நிமலக்கு 
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உயர்வோர். அரசியல் அதிேோரமுமடயவர்ேளுடன் சதோடர்புமடயவரோே இருப்போர். 
தூதுவரோே இருப்பதற்கும் வோய்ப்பு உண்டோகும். வசதியோன வடீ்மடயும், வோேனங் 

ேமளயும் உமடயவரோே இருப்போர். தமலமம ஏற்கும் சிைப்புமடயவர்ேளோே இந்த 

அமமப்புக்ேோரர்ேள் விளங்குவதோல் இவர்ேளுக்குப் பல சீடர்ேளும், உதவியோளர் 

ேளும் ேிமடப்போர்ேள். சபோது வோழ்க்மேக்கு இந்த அமமப்பு சக்தி வோய்ந்ததோேவும், 

பயனுள்ளதோேவும் இருக்கும். 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
5 
Tenth lord in the 5th House 

ஐந்தோம் வடீ்டில் இருந்தோல் 

வோழ்க்மேயின் எல்லோ சசளேரியங்ேளும் உமடயவர்ேளோே இருப்போர்ேள். இந்த 

அமமப்மப ஆசீர்வதிக்ேப்சபற்ை அமமப்பு எனச் சசோல்லலோம். சதோட்டசதல்லோம் 

துலங்கும். மண்ணும் சபோன்னோகும். பங்கு வணிேத்தில் ஈடுபட்டோல் பணம் சேோைிக்கும். 
இமைவைிபோடு, தியோனம் என்று எளிமமயோேவும் இருப்போர்ேள். அதிேோரத்தில் உள்ள 

பலர் இவர்ேளுக்கு நண்பர்ேளோேக் ேிமடப்போர்ேள்.அஜதோடு ஐந்தோம் வடீு, பத்தோம் 

வடீ்டிற்கு எட்டோம் வடீோே இருப்பதனோல், இவர்ேளுக்கு மமைமுே எதிரிேளும் 

இருப்போர்ேள். இவர்ேளுமடய முன்ஜனற்ைத்திற்கு அவர்ேள் தமடேள் ஏற்படுத்த 

முயல்வோர்ேள். 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
6 
Tenth lord in the 6th House 

ஆைோம் வடீ்டில் இருந்தோல்: 
நீதித்துமை, மருத்துவத்துமை, சிமைத்துமை ஆேிய துமைேள் சோர்ந்த ஜவமலயில் 

இருந்தோல், அதில் பிரேோசிப்போர்ேள். அடுத்தடுத்துப் பதவி உயர்வு சபற்று ஜமன்மம 

அமடவர்ேள். சபோறுப்போன பதவிேள் வந்து ஜசரும். நடுநிமலயோளர் என்று சபயர் 

சபறுவதுடன், பலரின் மதிப்மபயும் சபறுவோர்ேள். 
அடிக்ேடி இடம் மோற்ைம், ஊர் மோற்ைங்ேள் ஏற்படும். எதிரிேள் இருப்போர்ேள். 
ஆைோம்வடீு பத்தோம் வடீ்டிற்கு ஒன்பதோம் வடீு ஆமேயோல், அதிர்ஷ்டம் இவர்ேள் 

சசல்லும் இடங்ேளில் எல்லோம் கூடஜவ வரும்.இவர்ேள் ஜவமலயில் உயர்வதற்கு 

அதுவும் ஒரு ேோரணமோே இருக்கும். 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
7 
Tenth lord in the 7th House 

ஏைோம் வடீ்டில் இருந்தோல்: 
போத்தோம் அதிபதி இந்த இடத்தில் இருந்தோல்  ோதேரின் சதோைில் அல்லது ஜவமல 

மிேவும் சக்தி வோய்ந்ததோே அமமயும். அவர்ேளுமடய அைிவு சரோசரிக்கும் 

அதிேமோனதோே இருக்கும். பலவற்மைத் சதரிந்து சேோள்ளவும், சதரிந்து 

சேோண்டமத அற்புதமோே சவளிப்படுத்தும் திைமமயுடன் இருப்போர்ேள். சதோைிலில் 

சிைந்த பங்குதோரர் அல்லது கூட்டோளி ேிமடப்போர்.அதுஜவ அவருமடய 

வளர்ச்சிக்குப் சபரும் உதவியோே அமமயும். சதோைில் நிமித்தமோே அடிக்ேடி 

தூர ஜதசங்ேளுக்குச் சசன்றுவரும் வோய்ப்புக் ேிமடக்கும். நிர்வோேத்திைமமேள் 

உமடயவரோே இருப்போர். தங்ேளுடன் ஜவமலப்போர்ப்பவர்ேமள நம்புவோர்ேள், 

அஜதோடு நம்பிக்மேக்கு உரியவர்ேளோே இருப்போர்ேள். அதனோல் அவர்ேள் 

மேயில் எடுத்துச் சசய்யும் எல்லோச் சசயல்ேளுஜம சவற்ைி சபறும். பலமனத்தரும். 
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இந்த இடம் 10ஆம் வடீ்டிற்குப் பத்தோம் இடமோகும். அதனோல் அவர்ேளுமடய 

சவற்ைி எல்மலேமளக் ேடந்து நிற்கும். ேடந்து சசல்லும். 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
8 
Tenth lord in the 8th House 

எட்டோம் வடீ்டில் இருந்தோல்: 
இந்த வடீ்டில் இருந்தோல்  ோதேருக்கு அவருமடய சதோைிலில் அல்லது 

ஜவமலயில் பல இமடஞ்சல்ேளும், இடமோற்ைங்ேளும் உண்டோகும். திைமமசோலி 
ேளோே இருந்தோலும் பலரோல் புரிந்து சேோள்ள முடியோதவர்ேளோே இருப்போர்ேள். 
தங்ேள் வைியில்தோன் சசல்வோர்ேள். நீண்ட ஆயுமள உமடயவரோே இருப்போர்ேள். 
சபருந்தன்மம உமடயவர்ேளோேவும், உயர்ந்த சேோள்மேேமள உமடயவர்ேளோேவும் 

இருப்போர்ேள். தங்ேளுடன் ஜவமல சசய்பவர்ேளோல் போரோட்டப் படுபவர்ேளோேவும், 

விரும்பப்படுபவர்ேளோேவும் இருப்போர்ேள். இந்த 8ஆம் இடம் பத்தோம் வடீ்டிற்குப் 

11ஆம் இடம் ஆதலோல், நல்ல லோபம் ேிமடக்கும் சதோைில் அல்லது நல்ல சம்பளம் 

ேிமடக்கும் ஜவமலேள் அமமயும். 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
9 
Tenth lord in the 9th House 

ஒன்பதோம் வடீ்டில் இருந்தோல்: 
துைவு மனப்போன்மம, ஏேோந்த உணர்வு சேோண்டவரோே  ோதேர் இருப்போர். 
பரம்பமரத் சதோைிலில் நோட்டம் உமடயவரோே இருப்போர். ஜபோதேர். ஆசிரியர் 

என்பதுஜபோன்ைஜவமலேமள விரும்பிச் சசய்வோர்.ஆன்மீே வோழ்வில் ஈடுபடுபவர் 

ேளுக்கு வைிேோட்டியோே இருப்போர். அதிர்ஷ்டமுமடயவரோேவும். வசதி உமடய 

வரோேவும் இருப்போர். இவர்ேளுக்கு இவர்ேளது தந்மதயின் உதவியும் வைிேோட்டு 

தலும் நிமைந்திருக்கும். தர்மசிந்தமன உமடயவர்ேளோே இருப்போர்ேள். மனவள 

ஜமம்போட்டுத்துமையில் (psychological counseling) நுமைந்தோல் சிைப்போனசதோரு 

இடத்மதப் பிடித்து ஜமன்மம சபறுவோர்ேள். தங்ேளுமடய திைமமயோல் பலரது 

ஜபோற்றுதலுக்கும் உரியவர்ேளோேத் திேழ்வோர்ேள் 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
10 
Tenth lord in the Tenth House 

பத்தம் வடீ்டு அதிபதி 10ல் இருந்தோல் 

தங்ேள் சதோைிலில் அல்லது ஜவமலயில் பிரேோசிப்போர்ேள். இந்த அமமப்பு 

சேட்டிக்ேோரத்தனத்மத, புத்திசோலித்தனத்மத சவளிபடுத்தும் அமமப்போகும். 
தங்ேளுக்கு ஜமலோளர்ேமள மதிக்கும் மனப்பக்குவம் உமடயவர்ேளோே 

இருப்போர்ேள். அதனோல் மதிப்பும் சபறுவோர்ேள்.மற்ைவர்ேளின் நம்பிக்மேக்கு 

உரியவர்ேளோே இருப்போர்ேள். அரசியல் சதோடர்பும், அரசுத் சதோடர்பும் 

உமடயவர்ேளோே இருப்போர்ேள். இந்த வடீு நல்ல ேிரேங்ேளின் ஜசர்க்மே, 

போர்மவேளளப் சபற்ைிருந்தோல் சசய்யும் சதோைிலில் அதீத ஜமன்மம சபறுவோர்ேள் 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
11 
Tenth lord in the 11th House 

பத்தோம் அதிபதி 11ல் இருந்தோல்,  ோதேருக்குப் பணத்துடன், மதிப்பும், 

மரியோமதயும் ஜசரும். மேிழ்வுடன் இருப்போர்ேள். சபரு ஜநோக்குமடயவர்ேளோே 

இருப்போர்ேள். சபோதுத்சதோடர்புேள் உமடயவரோே இருப்போர்ேள். மற்ைவர்ேளுக்கு 
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ஜவமல சேோடுக்கும் வோய்ப்பு உமடயவர்ேளோே இருப்போர்ேள். இதன் மூலமும் 

இவர்ேளுக்குப் பல சதோடர்புேள் உண்டோகும். பலரலும் விரும்பப்படுவோர்ேள். 
இந்த வடீு பத்தோம் வடீ்டிற்கு இரண்டோம் இடமோகும். இதனோல், இவர்ேளுக்கு 

சசல்வத்துடன், புேழும், மரியோமதயும் ஜசர்ந்து ேிமடக்கும். சதோைில் ஜமன்மம 

உமடயவர்ேளோே இருப்போர்ேள். 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
12. 
Tenth lord in the 12th House 

பத்தோம் அதிபதி 12ல் இருந்தோல். 
ஜவமலயில் அல்லது சதோைிலில் பல பிரச்சிமனேமளயும், தமடேமளயும் சந்திக்ே 

ஜநரிடும். சிலர் சவளி நோட்டிற்குச் சசன்று அங்கு பல சிரமங்ேமளச் சந்திக்ே 

ஜநரிடும். வருமோனவரி, விற்பமன வரி ஜபோன்ை சசயல்போடுேளில் முமரயற்று நடந்தோல் 

பல சிக்ேல்ேமளச் சந்திக்ே ஜநரிடும். ஆேஜவ அந்த விஷயங்ேளில் இந்த 

அமமப்பினர் எச்சரிக்மேயோே நடந்து சேோள்ள ஜவண்டும். அரசியலிஜலோ 

அல்லது அரசியல்வோதிேளுடன் கூட்டணி ஜசர்ந்தோல் சபரும் நஷ்டத்மத 

மட்டுஜம சந்திக்ே ஜநரிடும். எதிரிேள் பலர் ஏற்படக்கூடும் 

அவ்ற்ைிற்சேல்லோம் அப்ஜபோதப்ஜபோமதக்கு தீர்வுேமள இவர்ேள் ஏற்படுத்திக் 

சேோள்ள ஜவண்டும் 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 

1. லக்ேினோதிபதி பதிசனோன்ைில் இருந்தோலும் அல்லது பதிசனோன்ைோம் வடீ்டு 

அதிபதி லக்ேினத்தில் வந்து இருந்தோலும். நல்ல பலன் உண்டோகும். அதுதோன் 

முதல் விதி. 
 

அதற்குரிய பலன்: குமைந்த முயற்சி; நிமைந்த பலன் (Minimum efforts; 

Maximum Benefits) அதோவது 100 ரூபோய்க்ேோன உமைப்பு. ஐநூறு ரூபோய் 

வருமோனம். நோன்கு மணி ஜநரம் மட்டுஜம ஜவமல. எட்டு மணி ஜநர ஜவமலக் 

குரிய சம்பளம். ஜடட்டோ என்ட்ரி ஜவமல ஆனோல் டீம் மோஜன ரின் சம்பளம். 
வியோபோரம் என்ைோல் ஐந்து லட்சம் முதலீடு. சசலவுஜபோே வருட லோபம் ஐந்து 

லட்சம். இப்படி எழுதிக்சேோண்ஜட ஜபோேலோம். 
 

2. லக்ேினத்திற்குப் பதிசனோன்ைோம் வடீ்டு அதிபதி லக்ேினத்தில் வந்து இருந்தோல் 

 ோதேன் அதிேம் படித்தவனோேவும், சோதுர்யமோேப் ஜபசுபவனோேவும் இருப்போன். 
எந்தத் சதோைில் சசய்தோலும் அதீத லோபம் வரும். சசல்வத்துடனும், சசல்வோக்கு 

டனும் இருப்போன். 
 

3. பதிசனோன்ைோம் அதிபன் லக்ேினத்திற்கு இரண்டில் இருந்தோல்,  ோதேன் 

வருமோனம், சேளரவம், அதிேோரம் ஆேியவற்றுடன் பலரும் விரும்பும்படியோே 

வோழ்வோன். 
 

4. பதிசனோன்ைோம் அதிபன் லக்ேினத்திற்கு மூன்ைில் இருந்தோல்,  ோதேனின் 

மூத்த சஜேோதரர்ேள், மூத்த சஜேோதரிேள் நல்ல அந்தஸ்துடன் இருப்போர்ேள் 

அவர்ேளின் ஆதரவு  ோதேனுக்குக் ேிமடக்கும். 
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5. பதிசனோன்ைோம் அதிபன் லக்ேினத்திற்கு நோன்ேில் இருந்தோல்,  ோதேனுக்கு 

இடங்ேள், ேட்டிடங்ேள், வண்டி, வோேனங்ேள் இருக்கும்.சந்ஜதோஷத்துடன் 

வோழ்வோன். சதய்வேீ வைிபோடுேமளக் சேோண்டவர்ேளோேவும், ஜநர் வைியில் 

சசல்பவர்ேளோேவும் இருப்போர்ேள். 
 

6. பதிசனோன்ைோம் அதிபன் லக்ேினத்திற்கு ஐந்தில் இருந்தோல்,  ோதேனின் 

புத்திரர்ேளோல் நல்ல சசல்வோக்குடனும், புேழுடனும் அவனது குடும்பம் 

விளங்கும். தந்மதயின் சதோைிமலஜய அவனுமடய பிள்மளேளும் சசய்து 

சபரும்சபோருள் ஈட்டுவோர்ேள். 
 

7. பதிசனோன்ைோம் அதிபன் லக்ேினத்திற்கு ஆைில் இருந்தோல், வரும் 

லோபத்மதசயல்லோம், ேடன்ேோரர்ேளுக்கும், பங்குதோரர்ேளுக்கும் சேோடுக்ே 

ஜநரிடும். சசய்சதோைிலில் சத்துருக்ேள் இருப்போர்ேள். பல இமடஞ்சல்ேள் 

உண்டோகும். லோபத்மதவிட, ேடன் அதிேமோகும்! 
 

8. பதிசனோன்ைோம் அதிபன் லக்ேினத்திற்கு ஏைில் இருந்தோல்,  ோதேனுக்கு 

அவனது மமனவி மூலம் சசல்வங்ேள், லோபங்ேள் வந்து ஜசரும். 
திருமணம் ஆன நோள் முதலோய் ஜயோேத்துடன் விளங்குவோன்.பதவிேளிலும் 

சிைப்புப் சபற்று விளங்குவோன். 
 

9. பதிசனோன்ைோம் அதிபன் லக்ேினத்திற்கு எட்டில் இருந்தோல்,  ோதேன் 

சஞ்சலம் உமடயவன். பலவிதமோன சதோைில்ேமளச் சசய்ய முயல்வோன். 
சசய்வோன். மேயில் இருக்கும் சசல்வத்மத இைந்து, சஞ்சலத்துடஜனஜய 

ேோலத்மதக் ேைிக்கும்படியோேிவிடும். 
 

10. பதிசனோன்ைோம் அதிபன் லக்ேினத்திற்கு ஒன்பதில் இருந்தோல், 

 ோதேன் தன்னுமடய தந்மதயின் சதோைிமல, அவமரவிடச் சிைப்போேச் 

சசய்து சபரும்சபோருள் ஈட்டுவோன். பலவிதமோன சபோருள் லோபங்ேமள 

அமடவோன். வோழ்க்மே எல்லோ விதத்திலும் சிைப்போே இருக்கும். 
 

11. பதிசனோன்ைோம் அதிபன் லக்ேினத்திற்கு பத்தில் இருந்தோல்,  ோதேன் 

சேளரவமோன உத்திஜயோேத்தில் அமர்ந்து, மேநிமையச் சம்போதிப்போன். 
ஆடம்பரமின்ைி அமமதியோன குடும்ப வோழ்க்மே அமமயும். 
 

12. பதிசனோன்ைோம் அதிபன் லக்ேினத்திற்கு பதிசனோன்ைிஜலஜய இருந்தோல், 

 ோதேனுக்குப் சபரிய லோபங்ேள் ேிமடக்ேோது. மிதமோன பலஜன ஏற்படும். 
வயதோன ேோலத்தில் தனவந்தரோே இருப்போர்ேள். 
 

13. பதிசனோன்ைோம் அதிபன் லக்ேினத்திற்கு பன்னிசரண்டில் இருந்தோல், 

 ோதேனுக்குப் சபோருள் விமரயம் ஏற்படும். ேடன் சதோல்மலேள், 

வியோதிேள் ஏற்படும். ஜபோ ன வசதிேளும், நித்திமர சுேங்ேளும் 

இருக்கும். ஆனோலும் மன அமமதி இருக்ேோது. 
____________________________________________________________________________ 
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12ஆம் வடீ்டு அதிபதி லக்ேினத்தில் இருந்தோல்: 
 

 ோதேன் சமலிந்த ஜதேத்துடன் இருப்போன். மனதில் துணிவின்ைி இருப்போன். 
ஆனோலும் அைேோன ஜதோற்ைமுமடயவனோே இருப்போன். 
 

12ஆம் அதிபதியுடன் ஆைோம் வடீ்டு அதிபதியும் ஜசர்ந்து லக்ேினத்தில் 

இருந்தோல்  ோதேன் நீண்ட ஆயுமளப் சபற்ைவனோே இருப்போன். 
(உதோரணத்திற்கு சிம்ம லக்ேின  ோதேத்திற்குப் பன்னிசரண்டோம் அதிபதி 
சந்திரன். ஆைோம் வடீ்டு அதிபதி சனி. சந்திரனும் சனியும் கூட்டோே சிம்ம 

லக்ேினத்திஜலஜய வந்து அமர்ந்திருந்தோல் என்பது ஜபோல இதற்குப் சபோருள் 

சேோள்ளவும்) 
 

இஜத அமமப்பில் எட்டோம் வடீு போதிப்பமடந்திருந்தோல்,  ோதேன் அல்ப 

ஆயுளில் ஜபோய்விடுவோன். 
 

பன்னிசரண்டோம் அதிபதியும், லக்ேினோதிபதியும் பரிவர்த்தமனயோேியிருந்தோல் 

 ோதேன் புத்திசோலித்தனமில்லோதவனோே இருப்போன். ேருமியோே இருப்போன். 
பலரோலும் சவறுக்ேப் படுபவனோே இருப்போன், 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

12ஆம் வடீ்டு அதிபதி இரண்டோம் வடீ்டில் இருந்தோல்: 
 ோதேன் பலமுமை பல இடங்ேளில் பண விமரயம் ஏற்பட்டு அல்லல் 

படுவோன். ேடன் சதோல்மலேள் ஏற்பட்டு அவதிப்படுவோன். ஜதமவயில்லோத 

சிக்ேல்ேளில் மோட்டிக் சேோள்வோன். ஜவளோ ஜவமளக்குச் சரியோேச் சோப்பிட 

முடியோது. ேண் போர்மவ மங்ேிவிடும். குடும்பத்தில் மேிழ்ச்சி இருக்ேோது. 
 

பன்னிசரண்டோம் அதிபதி சுபக் ேிரேமோே இருந்து வலுவோேவும் இருந்து இஜத 

இடத்தில் வந்து அமர்ந்திருந்தோல் ஜமற்கூைிய குமைேள் குமைந்து, பணம் 

மேயில் தங்கும் அமமப்புடன் இருப்போன். அஜதோடு எமதயும் சமோளிக்கும் 

ஜபச்சுத் திைமம உள்ளவனோே இருப்போன். 
 

பன்னிசரண்டோம் அதிபதி இங்ஜே தீய போர்மவேளுடன் அமர்ந்திருந்தோல் 

 ோதேன் வோமயத் திைந்ததஜல அது சண்மட, சச்சரவுேளில் ஜபோய் முடிவதோே 

இருக்கும் 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

12ஆம் வடீ்டு அதிபதி மூன்ைோம் வடீ்டில் இருந்தோல்: 
 ோதேன் ஜேோமையோேவும், அதிேம் பயப்படுபவனோேவும் இருப்போன். அவன் 

தன்னுமடய சஜேோதரமன இைக்ே ஜநரிடலோம். எப்பவும் அழுக்ேோன ஜதோற்ைத்துடன் 

திரிபவனோே இருப்போன்.தீயேிரேங்ேளின் போர்மவ இங்ஜே வந்து அமரும் 

ேிரேத்தின் மீது விழுந்தோல்  ோதேனுக்குக் ேோது சமபந்தப்பட்ட ஜநோய்ேள் 

உண்டோகும் (போர்க்கும் தீய ேிரேத்தின் தசோ புத்திேளில் உண்டோகும்) 
 ோதேன் தன் உடன்பிைப்புக்ேளுக்ேோே பணத்மத அதிேமோே சசலவிட ஜநரிடும் 

 ோதேன் எழுத்தோளனனோல், சவற்ைி சபற்ை எழுத்தோளனோே முடியோது. 
கூட்டத்ஜதோடு கூட்டமோே ஜவமல சசய்ய ஜநரிடும். அதிே வருமோனமும் 

இருக்ேோது. 
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பன்னிசரண்டோம் அதிபதியும், இரண்டோம அதிபதியும் கூட்டோே மூன்ைோம் 

இடத்தில் இருந்தோல்,  ோதேனுக்கு இரண்டு தோரங்ேள் அமமயும். 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

12ஆம் வடீ்டு அதிபதி நோன்ேோம் வடீ்டில் இருந்தோல்: 
சிறுவயதிசலஜய தோமய இைக்ே ஜநரிடும். மனப் ஜபோரோட்டங்ேள் நிமைந்திருக்கும் 

ஜதமவயில்லோத ேவமலேள் வோட்டும். உைவினர்ேளில் சிலர் விஜரோதமோே 

இருப்போர்ேள்.குடியிருக்கும் இடங்ேளில் வடீ்டுக்ேோரனின் சதோல்மல இருக்கும். 
நிம்மதி இருக்ேோது.சோதோரண ஜபட்மடேளில் குடியிருக்ே ஜநரிடும். 
பன்னிசரண்டோம் இடத்து அதிபதி இங்ஜே வலுவோே இருந்தோல்,  ோதேனுக்கு 

ஜமஜல குைிப்பிட்டுள்ள பலன்ேள் அதிேமோேி அனுதினமும் சதோல்மல 

சேோடுப்பதோே இருக்கும். 
 ோதேனுக்கு  ோதேத்தில் சுக்ேிரன் வலுவோே இருந்தோல், சசோந்த வண்டி 

வோேனங்ேள் இருக்கும் ஆனோலும் இந்த அமமப்போல் அதுவும் பிரச்சிமன 

தருவதோேஜவ இருக்கும். 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

12ஆம் வடீ்டு அதிபதி ஐந்தோம் வடீ்டில் இருந்தோல்: 
 ோதேனுக்குக் குைந்மத பிைப்பதில் பிரச்சிமன இருக்கும் அல்லது குைந்மதேளோல் 

பிரச்சிமன இருக்கும். மேிழ்ச்சி இருக்ேோது.மிகுந்த இமைபக்தி உமடயவனோே 

இருப்போன். நிமனத்தோல் ஜேோவில், குளம் என்று ேிளம்பிவிடுவோன். துணிவில்லோத 

வனோே இருப்போன்.மனப்ஜபோரோட்டங்ேள் உமடயவனோே இருப்போன். 
தோன்தோன் உலேத்திஜலஜய அதிேமோேத் துன்பப்படுபவனோே நிமனத்துக் சேோண்டு 

சதோ சர்வ ேோலமும் வருத்தத்திஜலஜய மூழ்ேி விடுவோன். 
இந்த அமமப்புள்ளவன் விவசோயம் சசய்தோல், அவன் ஜதோட்டத்துப் பயிர்ேளுக்கு 

அடிக்ேடி, பூச்சிேளோலும், சசடி ஜநோய்ேளோலும் அைிவு வந்து, அதனோல் அவதிப் 

படுவோன் 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

12ஆம் வடீ்டு அதிபதி ஆைோம் வடீ்டில் இருந்தோல்: 
 ோதேன் எப்ஜபோதும் மிகுந்த மேிழ்ச்சி உமடயவனோே இருப்போன்.சசைிப்புள்ள 

வனோே இருப்போன். எல்லோ வசதிேளும் நிமைந்தவனோே இருப்போன்.ஆஜரோக்ேி 
யமோேவும், அைேோன ஜதோற்ைமுமடயவனனேவும் இருப்போன், 

எதிரிேள் இருக்ேோது. இருந்தோலும் அவர்ேமள எதிர்சேோண்டு ஒன்றும் இல்லோத 

வர்ேளோே ஆக்ேிவிடுவோன். 
சிலசமயம் சட்டச் சிக்ேல்ேளில் மோட்டிக் சேோள்ள ஜநரிடும்.ஆனோலும் முடிவு 

அவனுக்குச் சோதேமோேஜவ அமமயும். 
 

இஜத அமமப்பில், இந்த இடம் தீய ேிரேத்தின் போர்மவ சபற்ைோல் (அதோவது 

வந்து அமரும் பன்னிசரண்டோம் அதிபதி, தீய ேிரேத்தின் போர்மவ சபற்ைோல்) 
போவச் சசயல்ேமளச் சசய்வோன்.சட்சடன்று ஜேோபப்படுபவனோேவும், சட்சடன்று 

உணர்ச்சி வசப்படுபவனோேவும் இருப்போன். சிலருக்குத் தன் தோமயஜய சவறுக்கும் 

சூழ்நிமல உண்டோகும். சபண் பித்தனோே இருப்போன். அதனோல் பல பிரச்சிமன 

ேமளச் சந்திக்ே ஜநரிடும். 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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12ஆம் வடீ்டு அதிபதி ஏைோம் வடீ்டில் இருந்தோல்: 
 ோதேனுக்கு மிேவும் வறுமமயில் வளர்ந்தவள் மமனவியோேக் ேிமடப்போள். 
திருமண வோழ்க்மே மேிழ்ச்சியற்ைதோேிவிடும்.சிலருக்கு பிரிவில் முடிந்துவிடும் 

அப்படி மமனவிமயப் பிரிந்த  ோதேன் சன்நியோசியோே மோைிவிடுவோன். சிலர் 

சிலர் உடல் உபோமதேளோலும், உணர்வுப் ஜபோரோட்டங்ேளோளும்ச் சீக்ேோளியோேி 
பிரச்சிமனக்குரியவர்ேள் ஆேிவிடுவோர்ேள். 
எமதயும் ேற்கும் ஆர்வம் இல்லோமல் ஜபோய்விடும்.அஜத ஜபோல சசோத்து 

சுேங்ேளும் இல்லோமல் ஜபோய்விடும். 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

12ஆம் வடீ்டு அதிபதி எட்டோம் வடீ்டில் இருந்தோல்: 
 ோதேன் சசல்வந்தனோே இருப்போன்.மக்ேளோல் அைியப் பட்டவனோே இருப்போன். 
சசோகுசோன் வோழ்க்மே அமமயும். பல ஜவமலயோட்ேள் ஜவமல சசய்ய 

சசள்ேரியமோன வோழ்க்மே வோழ்வோன். பிைர் மரணத்தோல், இவனுக்கு சசோத்துக்ேள் 

ேிமடக்கும் அமமப்பு உண்டு. சித்தோந்தங்ேள் ஜவதோந்தங்ேளில் ஆர்வமுமடய 

வனோே இருப்போன்.தர்ம சிந்தமனேள் உமடயவன்.புேழுமடயவன். அன்புமடயவனோே 

நட்புமடயவனோே இருப்போன்.நல்ல பண்புேமள உமடயவனோே இருப்போன். 
அதன் மூலம் பலமரயும் ேவரக்கூடியவனோே இருப்போன். 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

12ஆம் வடீ்டு அதிபதி ஒன்பதோம் வடீ்டில் இருந்தோல்: 
சவளிநோட்டில் வோழ்ேின்ை, அங்ஜே சசோத்துக்ேள் வோங்குேின்ை அமமப்புமடயவோன 

 ோத்ேன் இருப்போன். அதிேமோன சசோத்துக்ேள் ஜசரும். ஜநர்மமயோனவனோே 

இருப்போன்,சபருந்தன்மம உமடயவனோே இருப்போன். 
 

தந்மதமய இளம் வயதிஜல பைிசேோடுக்ே ஜநரிடும். 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

12ஆம் வடீ்டு அதிபதி பத்தோம் வடீ்டில் இருந்தோல்: 
ேடின உமைப்போளி. ஜவமலயின் சபோருட்டு ேடினமோன பயணங்ேள் 

ஜமற்சேோள்ள ஜநரிடும். சிலருக்குச் சிமைக் ேோவலர் ஜவமல ேிமடக்கும். 
சிலருக்கு மருத்துவத் துமையில் ஜவமல ேிமடக்கும். சிலர் மோயோனங்ேளில் 

பணி சசய்ய ஜநரிடும். 
 

 ோதேனுக்கு தன் குைந்மதேளோல் எந்த சசளேரியமும், மேிழ்ச்சியும் 

ேிமடக்ேோது 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

12ஆம் வடீ்டு அதிபதி பதிசனோன்ைோம் வடீ்டில் இருந்தோல்: 
 ோதேன் ஜவமலக்குச் சசல்ல மனமில்லோமல், வணிேத்தில் ஈடுபடுவோன். 
அதன் மூலம் அவனுக்குப் சபருத்த வருமோனமும் இருக்ேோது. 
குமைந்த நண்பர்ேஜள இருப்போர்ேள். எதிரிேள் அதிேமோே இருப்போர்ேள் 

சஜேோதரர்ேளோல் சதோல்மலேள் உண்டோகும். அதன் ேோரணமோேக் 

மேப் சபோருமள இைக்ே ஜநரிடும். 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

12ஆம் வடீ்டு அதிபதி பன்னிசரண்டோம் வடீ்டில் இருந்தோல்: 
பன்னிசரண்டோம் அதிபதி தன் சசோந்த வடீ்டிஜலஜய இருந்தோல்  ோதேன் 
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தர்மச் சசலவுேமள அதிேமோேச் சசய்பவனோே இருப்போன். நல்ல 

ேண் போர்மவ இருக்கும். அதீதமோன படுக்மே சுேம் ேிமடக்கும். 
சிலர் விவசோயடததில் ஈடுபடுவோர்ேள் 

 

இந்த அமமப்மப ஒரு தீய ேிரேம் போர்த்தோல்,  ோதேன் ஓய்வு ஒைிச்சல் 

இல்லோதவனோேவும், எப்ஜபோதும் எங்ஜேயோவது சுற்ைித் திரிந்து சேோண்டி 

ருப்பவனோேவும் இருப்போன். 
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ஓம் நமசிவோய ; குரு தட்சணோமூர்த்தியோய நமே 

 

விருட்ச சாஸ்திரம் 
 

 நக்ஷத்திர விருக்ஷங்கள் அந்தந்த நக்ஷத்திரங்களில் பிறந்தவர்களின் மீது தாக்கங்களள ஏற்படுத்துவது எவ்வளவு 

உண்ளமய ா அளதவிட அந்தந்த நக்ஷத்திரங்களின் பாதங்களில் பிறந்தவர்கள் மீது ததளிவான 

தாக்கங்களள ஏற்படுத்துவதும் முழு உண்ளம.நக்ஷத்திரங்களின் யவறுபட்ட பாதங்களில் பிறந்தவர்களிளடய  

யவறுபட்ட குணாதிச ங்கள் அளமந்திருக்கும் . இதளன ஜாதகத்தில்  அம்ச சக்கரத்ளதக் தகாண்டு 

ததளிவாக  அறி லாம்.  ஆணுக்கும்  தபண்ணுக்கும் பார்க்கப்படும்   திருமண தபாருத்தத்தில் 

தபாருந்தக்கூடி   நக்ஷத்திரத்தின் ஒரு பாதம் மற்தறாரு பாதமானால் தபாருந்தாது என இந்தளக   குணாதிச  

யவறுபாடுகளால்தான்   தவிர்க்கும்படி அறிவுறுத்தப்படுகிறது. 

 

எனயவ இங்கு குறிப்படப்பட்டுள்ள  இந்த  விருக்ஷங்களில் அவரவர்களுக்குப் தபாருந்தும் விருக்ஷங்களளத் 

யதர்ந்ததடுத்து நட்டுப் பராமாித்து உங்களது சிரமங்களிலிருந்து விடுபடு யவண்டுகியறன். இந்தப் 

பூமி  தசழிக்க  உங்களது பங்ளகயும் அளிக்கக்  யவண்டுகியறன்.  

 

 
 

 

 

நக்ஷத்ர விருட்சங்கள் 

 

அஸ்வினி          - எட்டி 

பரணி                 - தநல்லி 

யராகிணி           - நாவல் 

 மிருகசீாிஷம்    - கருங்காலி 

 திருவாதிளர     - தசங்கருங்காலி 

 புனர்பூசம்         - மூங்கில் 

 பூசம்                   - அரசு 

 ஆ ில் ம்         - புன்ளன 

 மகம்                  - ஆல் 

 பூரம்                  - பலாசம் 

 உத்திரம்           - ஆத்தி 

 ஹஸ்தம்            - அத்தி 

 சித்திளர            - வில்வம் 

 சுவாதி               - மருது 

 விசாகம்             - விளா 

 அனுஷம்           - மகிழ் 

 யகட்ளட           - பிராய் 

 மூலம்                - மரா 
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 பூராடம்             - வஞ்சி 

 உத்திராடம்       - பலா 

 திருயவாணம்    - எருக்கு 

 அவிட்டம்          - வன்னி 

 சத ம்                 - கடம்பு 

 பூரட்டாதி          -யதவா 

 உத்திரட்டாதி   - யவம்பு 

 யரவதி                - இலுப்ளப  

 

நக்ஷத்ர விருட்சங்கள் (பாத வாாி ாக) 

அஸ்வினி 

1 ம் பாதம் - எட்டி 

2 ம் பாதம் - மகிழம் 

3 ம் பாதம் - பாதாம் 

4 ம் பாதம் – நண்டாஞ்சு 

 

பரணி 

1 ம் பாதம் - அத்தி 

2 ம் பாதம் - மஞ்சக்கடம்பு 

3 ம் பாதம் - விளா 

4 ம் பாதம் - நந்தி ாவட்ளட 

 

கார்த்திளக 

1 ம் பாதம் - தநல்லி 

2 ம் பாதம் - மணிபுங்கம் 

3 ம் பாதம் - தவண் யதக்கு 

4 ம் பாதம் - நிாியவங்ளக  

 

யராஹிணி 

1 ம் பாதம் - நாவல் 

2 ம் பாதம் - சிவப்பு மந்தாளர 

3 ம் பாதம் - மந்தாளர 

4 ம் பாதம் – நாகலிங்கம் 

 

மிருகஷீாிஷம் 

1 ம் பாதம் - கருங்காலி 

2 ம் பாதம் - ஆச்சா 

3 ம் பாதம் - யவம்பு 

4 ம் பாதம் -  நீர்க்கடம்பு 

 

திருவாதிளர 

1 ம் பாதம் - தசங்கருங்காலி 
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2 ம் பாதம் - தவள்ளள 

3 ம் பாதம் - தவள்தளருக்கு 

4 ம் பாதம் – தவள்தளருக்கு 

 

புனர்பூசம் 

1 ம் பாதம் - மூங்கில் 

2 ம் பாதம் - மளலயவம்பு 

3 ம் பாதம் - அடப்பமரம் 

4 ம் பாதம் – தநல்லி 

 

பூசம் 

1 ம் பாதம் - அரசு 

2 ம் பாதம் - ஆச்சா 

3 ம் பாதம் - இருள் 

4 ம் பாதம் - தநாச்சி 

  

ஆ ில் ம் 

1 ம் பாதம் - புன்ளன 

2 ம் பாதம் - முசுக்கட்ளட 

3 ம் பாதம் - இலந்ளத 

4 ம் பாதம் – பலா 

 

மகம் 

1 ம் பாதம் - ஆலமரம் 

2 ம் பாதம் - முத்திலா மரம் 

3 ம் பாதம் - இலுப்ளப 

4 ம் பாதம் – பவளமல்லி 

 

பூரம் 

1 ம் பாதம் - பலா 

2 ம் பாதம் - வாளக 

3 ம் பாதம் - ருத்திராட்சம் 

4 ம் பாதம் - பலா 

  

உத்திரம் 

1 ம் பாதம் - ஆலசி 

2 ம் பாதம் - வாதநாரா ணன் 

3 ம் பாதம் - எட்டி 

4 ம் பாதம் - புங்கமரம் 

  

ஹஸ்தம் 

1 ம் பாதம் - ஆத்தி 
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2 ம் பாதம் - ததன்ளன 

3 ம் பாதம் - ஓதி ன் 

4 ம் பாதம் – புத்திரசீவி 

 

சித்திளர 

1 ம் பாதம் - வில்வம் 

2 ம் பாதம் - புரசு 

3 ம் பாதம் - தகாடுக்காபுளி 

4 ம் பாதம் - தங்க அரளி 

 

சுவாதி 

1 ம் பாதம் - மருது 

2 ம் பாதம் - புளி 

3 ம் பாதம் - மஞ்சள் தகான்ளற 

4 ம் பாதம் - தகாழுக்கட்ளட மந்தாளர 

 

விசாகம் 

1 ம் பாதம் - விளா 

2 ம் பாதம் - சிம்சுபா 

3 ம் பாதம் - பூவன் 

4 ம் பாதம் – தூங்குமூஞ்சி 

 

அனுஷம் 

1 ம் பாதம் - மகிழம் 

2 ம் பாதம் - பூமருது 

3 ம் பாதம் - தகாங்கு 

4 ம் பாதம் – யதக்கு 

 

யகட்ளட 

1 ம் பாதம் - பலா 

2 ம் பாதம் - பூவரசு 

3 ம் பாதம் - அரசு 

4 ம் பாதம் – யவம்பு 

 

மூலம் 

1 ம் பாதம் - மராமரம் 

2 ம் பாதம் - தபரு 

3 ம் பாதம் - தசண்பக மரம் 

4 ம் பாதம் – ஆச்சா 

 

பூராடம் 

1 ம் பாதம் - வஞ்சி 

2 ம் பாதம் - கடற்தகாஞ்சி 
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3 ம் பாதம் - சந்தானம் 

4 ம் பாதம் – எலுமிச்ளச 

 

உத்திராடம் 

1 ம் பாதம் - பலா 

2 ம் பாதம் - கடுக்காய் 

3 ம் பாதம் - சாரப்பருப்பு 

4 ம் பாதம் – தாளள 

 

திருயவாணம் 

1 ம் பாதம் - தவள்தளருக்கு 

2 ம் பாதம் - கருங்காலி 

3 ம் பாதம் - சிறுநாகப்பூ 

4 ம் பாதம் – பாக்கு 

 

அவிட்டம் 

1 ம் பாதம் - வன்னி 

2 ம் பாதம் - கருயவல் 

3 ம் பாதம் - சீத்தா 

4 ம் பாதம் – ஜாதிக்காய் 

 

சத ம் 

1 ம் பாதம் - கடம்பு 

2 ம் பாதம் - பரம்ளப 

3 ம் பாதம் - ராம்சீதா 

4 ம் பாதம் – திலகமரம் 

 

பூரட்டாதி 

1 ம் பாதம் - யதமா 

2 ம் பாதம் - குங்கிலி ம் 

3 ம் பாதம் - சுந்தரயவம்பு 

4 ம் பாதம் – கன்னிமந்தாளர 

 

உத்திரட்டாதி 

1 ம் பாதம் - யவம்பு 

2 ம் பாதம் - குல்யமாகர் 

3 ம் பாதம் - யசராங்தகாட்ளட 

4 ம் பாதம் – தசம்மரம் 

 

யரவதி 

1 ம் பாதம் - பளன 

2 ம் பாதம் - தங்க அரளி 
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3 ம் பாதம் - தசஞ்சந்தனம் 

 

4 ம் பாதம் - மஞ்சபலா யரவதி 

 

 

றுபது ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுளறதான் யமஷ ராசி ில் சனியும் குருவும் சந்திப்பார்கள். அதளன டுத்து வரும் 

அறுபது ஆண்டுகளிலும் ஒவ்தவாரு ஆண்டுகளிலும் இவ்விரு கிரகங்களின் சஞ்சார நிளலகளுக்யகற்பயவ இந்த 

வருஷாதி விருக்ஷங்களள வகுத்தளித்துள்ளார்கள் நமது முன்யனார்கள். குரு மற்றும் சனி ின் நிளலள  ஒட்டிய  

ஒருவாின் ஜீவன, குடும்ப &  தபாருளாதாரச் சூழல் அளமயும். எனயவ குறிப்பிட்ட ஆண்டில் பிறந்தவர்கள் 

அவர்களுக்கான பிறந்த ஆண்டின் விருக்ஷங்களள நட்டு பராமாித்து வந்தால் அவர்களின் வாழ்க்ளக சூழல் 

நன்களமயும். 

 பின்வருவன வருஷாதி விருக்ஷங்கள். 

 

   

வருஷாதி விருட்சங்கள் 

1.பிரபவ             - கருங்காலி மரம் 

2.விபவ              - அக்ரூட்மரம் 

3.சுக்ல                - அயசாக மரம் 

4.பிரயமாதூத     - 

5.பிரயஜார்பத்தி - யப த்தி மரம் 

6.ஆங்கீரஸ        - அரசுமரம் 

7.ஸ்ரீமுக             - அளரதநல்லி 

8.பவ                   - அல ாத்தி 

9.யுவ                  - அழிஞ்சில் மரம் 

10.தாது               - ஆச்சாமரம் 

11ஈஸ்வர            - ஆலமரம் 

12.தவகுதான்   - இலந்ளத மரம் 

13.பிரமாதி         - தாளளபளனமரம் 

14.விக்ரம           - இலுப்ளப மரம் 

15.விஷு            - ருத்திராட்சம் 

16.சித்ரபானு      - எட்டி மரம் 

17.சுபானு          - ஒதி ம் 

18.தாரண          - கடுக்காய் மரம் 

19.பார்த்திப       - கருங்காலி மரம் 

20.வி                - கருயவலமரம் 

21.சர்வஜித்        - பரம்ளப மரம் 

22.சர்வதாாி       - குல்யமாகூர்மரம் 

23.வியராதி        - கூந்தல் பளன 

24.விக்ருதி         - சரக்தகான்ளற 

25.கர                 - வாளக மரம் 

26.நந்தன           - தசண்பகம் 
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27.விஜ             - சந்தனம் 

28.ஜ                 - சிறுநாகப்பூ 

29.மன்மத           - தூங்குமூஞசி மரம் 

30.துர்முகி          - நஞ்சுகண்டாமரம் 

31.யஹவிளம்பி  - நந்தி ாவட்ளட 

32.விளம்பி         - 

33.விகாாி          - நாவல் 

34.சார்வாி          - நுணாமரம் 

35.பிலவ            - தநல்லி மரம் 

36.சுபகிருது       - பலா மரம் 

37.யசாபாகிருது - பவழமல்லி மரம் 

38.குயராதி         - புங்கம் மரம் 

39.விசுவாவசு    - புத்திரசீவிமரம் 

40.பராபவ         - புரசுமரம் 

41.பிலவங்க       - புளி  மரம் 

42.கீலக             - புன்ளன மரம் 

43.தசௌமி        - பூவரசு மரம்     

44.சாதாரண       - மகிழமரம் 

45.வியராதிகிருது -  டம்ளப 

46.பாிதாபி         - மராமரம் 

47.பிரமாதீச       - மருதமரம் 

48.ஆனந்த         - மளலயவம்பு 

49.ராட்சஸ        - மாமரம் 

50.நள                - முசுக்தகாட்ளட மரம் 

51.பிங்கள         - முந்திாி 

52.காளயுக்தி     - தகாழுக்கட்ளட மந்தாளர 

53.ஸித்தார்த்தி  - யதவதாரு 

54.தரௌத்ாி        - பளன மரம் 

55.துன்மதி        - ராமன்சீதா 

56.துந்துபி        - மஞ்சள் தகான்ளற 

57.ருத்யராத்காாி- சிம்சுபா 

58.ரத்தாக்ஷி  

59.குயராதன    - சிவப்புமந்தாளர 

60.அட்ச         - தவண்யதக்கு 

 

 

********************************************************************************************************** 
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ஓம் நமசிவோய ; குரு தட்சணோமூர்த்தியோய நமே 

 

 

வோஸ்து சோஸ்திரம் 

 
இந்த உலேத்தில் பஞ்ச பூதங்ேளின் ஆளுமமமயப் பற்றி உங்ேளு க்கு சசோல்லத் 
ஜதமவயில்மல. அப்படிப்பட்ட இமவேள் நம் வடீ்டி னுள்ளும் தன் ஆளுமமமய நீட்டி 
ேிறது. அதனோல் தோன் ஒருவனுக்கு தோன் வசிக்கும் வடீு மிேவும் முக்ேியமோனதோே 
அமமேிறது. வடீ்டில் அமமதி நிலவி சசல்வம் சபருே ஜநர்மமற சக்திேள் குடியிருக்ே 
ஜவண்டும். 

இன்றுள்ள சிக்ேலோன சூழ்நிமலயில், உடல் ஆஜரோக்ேியம், சசோத்து மற்றும் சசோந்த 
பந்தங்ேளுடன் ஏற்படும் பிரச்சமனேளுக்ேோன ேோரணிேமள ஆரோயக் கூட நமக்கு ஜநரம் 
ேிமடப்பதில்மல. சபரும்போலோன இந்த பிரச்சமனக்கு வோஸ்து சோஸ்திரம் மற்றும் 
ஃசபங்சூயிக்கும் (Feng Shui) சம்மந்தம் உள்ளது. ஆேஜவ சில ேட்டமள ேமள 
பின்பற்றினோல், வடீ்டிலுள்ள ஜநர் மமற சக்திகூடும். ஜமலும் வோஸ்து மற்று ம் ஃசபங் சூயி 
வல்லுநர்ேளிடம் இருந்து சபறப்பட்ட சில டிப்ஸ் ேமள பயன்படுத்தினோல், வோழ்க்மே 
இனிமம யோே அமமயும். அத்தமேய டிப்ஸ்ேமள உங்ேளுக்ேோே சேோடுத்து ள்ஜளோம். 
 

   

அமதப் படித்து பின்பற்றி போருங்ேள்… 

வோஸ்து முமறயில் பணக்ேோரரோே சில இரேசியங்ேள் 

  

வோஸ்து முமறயில் பணக்ேோரரோே சில ரேசியங்ேள் வோஸ்து என்பது மிேவும் அற்புதமோன 
ஒரு சோஸ்திரம். இமத சரியோன முமறயில் பின்பற்றினோல் நீங்ேள் வோழ்வில் உயர்ந்து 
சேோண்ஜட ஜபோேலோம். ஆனோல், அதில் தவறு ஏற்பட்டோல், நீங்ேள் அதள போதோளத்தில் 
விழுந்து விடுவரீ்ேள் என்பமதயும் மறந்துவிடக்கூடோது.  

 

உங்ேள் மேயில் அடிக்ேடி பணம் வந்து சேோண்டிருக்ே ஜவண்டுமோனோல் நீங்ேள் தூங்கும் 
ஜபோது ஜமற்குப் பக்ேம் தமல மவத்துப் படுக்ே ஜவண்டும். அதோவது, நீங்ேள் தூங்கும் 
ஜபோது உங்ேள் தமல ஜமற்குப் பக்ேமோே இருக்ே ஜவண்டும். சூரியன் உதிக்கும் பக்ேத்திற்கு 
எதிர்ப்பக்ேமோே இருப்பது ஜமற்கு பக்ேம். இந்த பக்ேம் தமல மவக்கும் விதத்தில் உங்ேள் 
ேட்டிமல திருப்பி மவத்துக்சேோள்ளுங்ேள். எவ்வளவுதோன் ேஸ்டப்பட்டு ஜவமல 
சசய்தோலும் அதற்கு ஏற்ற விதத்தில் பணம் ேிமடக்ேோமல் ஜவதமனப்பட்டுக் 
சேோண்டிருப்பவர்ேளுக்கு இந்த முமற நிமறயஜவ பயன்தரும். எக்ேோரணம் சேோண்டும் 
வடக்குப் பக்ேம் தமல மவத்துப்படுக்ேோதீர்ேள். இப்படி சசய்வதன் மூலம் நீங்ேள் 
ஜசோம்ஜபறிேளோேி விடுவரீ்ேள். 
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பணம் அதிேமோே மேமோறும் ேோரியம் ஒன்றில் நீங்ேள் ேலந்துசேோள்ளச் சசல்லும் ஜபோது, 

ேோணி விற்றல், வடீு ேட்டல், சிேப்பு அல்லது இளம் சோம்பல் நிற உமடேமள அணிந்து 
சசல்லுங்ேள். உமடேள் இல்மலசயன்றோல் இந்த நிறத்தில் மேக்குட்மட ஒன்மறயோவது 
எடுத்துச் சசல்லுங்ேள். இதனோல் சில அதிசயங்ேளும் நடப்பதற்கு வோய்ப்பு இருக்ேிறது.  

 

உங்ேள் வடீ்டில் உள்ள குழோய்ேளில் அடிக்ேடி தண்ணரீ் ஒழுேிக் சேோண்டிருக்ேிறதோ 
என்பதில் ேவனமோே இருங்ேள் சில வடீுேளில் உள்ள மபப்புேளில் போர்த்தோல் சசோட்டுச் 
சசோட்டோே தண்ணரீ் ஒழுேிக் சேோண்ஜட இருக்கும் இப்படி நடப்பதனோல் அந்த வடீ்டில் 
சசலவு அதிேமோேஜவ இருக்கும். இஜதஜபோல், வடீ்டினுள் எந்தப் பகுதியிலும் ஈரத்தன்மம 
இல்லோமலும், பூசணம் பிடிக்ேோமலும் மவத்திருப்பதில் ேவனமோே இருங்ேள்.   

 

உங்ேள் வடீ்டில் உள்ள ேிழக்குப் பகுதியில் எந்த இடத்திலோவது சில்லமற ேோசுேள் ஜபோட்ட 
போமன ஒன்மற மவயுங்ேள். இதற்ேோே சிறுவர்ேள் கூட்டோஞ்ஜசோறு ஆக்கும் போமன 
ஒன்மற நீங்ேள் பயன்படுத்துவதுதோன் சிறப்பு. இந்த போமன நிமறய மோற்றப்பட்ட 
சில்லமறக் ேோசுேமளப் ஜபோட்டு அதன் வோமய மூடோமல் ேிழக்கு பக்ேத்தின் ஒரு 
பகுதியில் மவயுங்ேள். முக்ேியமோன ஒரு விஷயம் என்னசவன்றோல், இப்படி ஒரு போமன 
அந்தப் பகுதியில் இருப்பது எவருக்கும் சதரியக்கூடோது. அதோவது, யோருமடய 
போர்மவயிலும் படோத ஓர் இடத்தில் தோன் இந்தப் போமனமய மவக்ே ஜவண்டும். சோதோரண 
அமறேளில் குடியிருப்பவர்ேள் ேிழக்கு பக்ேத்தில் உள்ள ஓர் இடத்தில் இந்தப் போமனமய 
மவக்ேலோம். இப்படி சசய்வதன் மூலம் உங்ேளுக்கு ஜமலதிேமோே பணம் வந்து ஜசருவமத 
நீங்ேள் அனுபவ ரீதியோே போர்த்துக் சேோள்ளலோம்.  

 

உங்ேளது சோப்போட்டு அமறயில் பிஜரம் ஜபோட்ட வட்ட வடிவமோன ேண்ணோடி ஒன்மற 
மோட்டி மவயுங்ேள். இதிலும் முக்ேியமோன ஒரு விஷயத்மத நீங்ேள் ேவனிக்ே ஜவண்டும். 
அதோவது, சோப்போட்டு அமற சுவற்றில் மோட்டப்படும் அந்தக் ேண்ணோடியில் ஜமமசமீதுள்ள 
உணவுவமேேள் சதரிய ஜவண்டும். இப்படி சசய்வதன் மூலம், உங்ேளுக்குக் ேிமடக்கும் 
பணம் இரண்டு மடங்ேோே அதிேரிக்கும் வோய்ப்பு ஏற்படும்.  

 

உங்ேள் வடீ்டுக்குள் சதன்ேிழக்குப் பகுதி எது என்பமதக் ேண்டுபிடித்து அந்தப் பகுதியில் 
ஒன்பது மீன்ேள் சேோண்ட மீன் சதோட்டி ஒன்மற மவயுங்ேள். இதிலும் முக்ேியமோன ஒரு 
விஷயத்தில் ேவனம் சசலுத்த ஜவண்டும். அதோவது சதோட்டியில் இருக்கும் மீன்ேளின் 
எண்ணிக்மே ஒன்பதோேத்தோன் இருக்ே ஜவண்டும். அதில் எட்டு மீன்ேள் ஜேோல்பிஷ் என்று 
சசோல்லப்படும் மீன்ேளும் (சிவப்பு அல்லது சபோன்நிறம்) ஒரு மீன் ேருப்பு நிறத்திலும் 
இருக்ே ஜவண்டும். இப்படிச் சசய்வதன் மூலம் பணமும் அதிர்ஸ்டமும் உங்ேமள ஜநோக்ேி 
போசக்ேரம் நீட்டும் 
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வோஸ்து - பபோதுவோன குறிப்புேள்   

 

  

ேிழக்கு - குடிநீர் ஆதோரம் 

சதன் ேிழக்கு .. சமமயலமற 

சதற்கு ... இரண்டோவது சந்ததியர் புழங்கும் படிப்பமற மற்றும் படுக்மேயமற 

ஜமற்கு .. சந்தததியர் படுக்மே அமற 

வடஜமற்கு .. டோய்சலட் மற்றும் ேழிவு நீர் குறிி்த்த நன்மம 

வடக்கு ... குஜபரனது திமச என்பதோல் சுத்தமோே மவத்துக் சேோள்ளும் படியோே 
அமமக்ேவும். 
வடேிழக்கு.. இது ஜநரடியோன குடிநீர் ஆதோரம் தருவதோகும்.  
 

ஜமற்குறிப்பிட்ட விளக்ேங்ேளுடன், மமனயில் உள்ள அமறேள் ேீழ்க்ேண்டவோறு உள்கூடு 
அளவுேள் அமமத்து (நீள அேலங்ேள்) சிறப்போே சசயல்பட ஜவண்யுள்ளது. ேடவுள் அருள் 
ேிமடக்கும் வடீ்டில் சுபிட்சம் சபோங்கும். சசல்வமும், ஜபோேமும் ஜதடி வரும். குடும்பத்தில் 
மேிழ்ச்சியும் உற்சோேமும், நிமறந்திருக்கும் 

  

6 அடி பலன்- நன்மம ஏற்படும் 

  

7 அடி பலன்- தரித்திரம் பிடுங்ேி தின்னும்  

8 அடி பலன்  

வோழ்க்மேயில் படிப்படியோே முன்ஜனற்றங்ேள் உண்டோகும். உயர்ந்த பதவிேள் ேிட்டும். 
சபோருளோதோர நிமல மிே ஜவேமோே உயர்ந்துவிடும். சதய்வ அருள் உண்டு. 
  

9 அடி பலன்- துன்பம் துயரம் 

   

10 அடி. பலன் சபோருளோதோர நிமலயில் சரிவு என்பஜத ஏற்படோது. சசல்வநிமல ஜமலும், 
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ஜமலும் உயர்ந்து சேோண்ஜட ஜபோகும். எதிர்போரோத வமேயில் சபோருள் வரவு ஏற்படும். 
திடீர் ஜயோேம் உண்டு. 
  

11 அடி பலன்எந்த ேோரியத்திலும் ஜதோல்வி என்பஜத ஏற்படோது. சவற்றிக்கு ஜமல் 
சவற்றியோேக் குவியும். குடம்பத்தில் குதூேலம் நிலவும் சசல்வ நிமல உயரும். 
  

12 அடி பலன்- துயரம் புத்திரஜசோேம் 

  

13 அடி பலன்- துன்பம் ஜநோயினோல் அவதி 
  

14 அடி பலன்- சபோருள் இழப்பு, ேவமல 

  

15 அடி பலன்- துன்பம் துயரம் 

  

16 அடி பலன் 

சமுதோயத்தில் தனிப்பட்ட சசல்வோக்கு உண்டோகும். சபோருளோதோர நிமல மிே ஜவேமோே 
உயரும் பலவமேயோன சபோருள்ேள் ஜசரும். குடும்பத்தில் மேிழ்ச்சி நிலவும். 
  

17 அடி பலன் 

சதோழில் அல்லது வியோபோரத்தில் நிமறந்த வருமோனம் ேிமடக்கும். எதிரிேமள எளிதோே 
வழீ்த்த முடியும். எந்த ேோரியத்திலும் சவற்றி ேோணலோம்.  
18 அடி பலன்- மேப்சபோருள் இழப்பு, வடீு அழியும் 

  

19 அடி பலன்- புத்திர போக்ேியம் ேிமடயோது, வறுமம உண்டு 

  

20 அடி பலன் 

பண்மணத் சதோழிலில் சிறப்போன லோபம் ிிேமடக்கும். பல மேேளிலும் வருமோனம் 
சபருகும். உி்லோசமோன வோழ்க்மே அமமயும். மனதில் மேிழ்ச்சி நிமறந்திருக்கும். 
  

21 அடி பலன் 

வோழ்க்மேயில் ஜதோல்வி என்பஜத ஏற்படோது. எல்லோ முயற்சிேளிலும் சவற்றிஜய 
ேிமடக்கும். சபோரளோதோர நிமல மிேச் சிறப்போே இருக்கும். சபோன்னும சபோருளும் ஜசரும். 
  

22 அடி பலன் 

மனதில் மதரிய உணர்வு ஜமஜலோங்ேி யிருக்கும். எதிரிேளின் சதித் திட்டங்ேமள எளிதோே 
முறியடிக்ே முடியும், வணீ் பழிேள் ஜவேமோே அேலும். 
  

23 அடி பலன்- சேடுதி ஏற்படும் 

  

24 அடி பலன்- வரவும் சசலவும் சமம் 

  

25 அடி பலன்- மமனவிக்கு ேண்டம் 
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26 அடி பலன் 

உற்சோேமும், உல்லோசமும் நிமறந்த வோழ்க்மே அமமயும். ஜபோேமும் ஜயோேமும் 
ஜதடிவரும். சபோருளோதர நிமல சசழித்ஜதோங்ே, சபோன்னும் சபோருளும் ஜசரும். 
  

27 அடி பலன் 

சபோது வோழ்க்மேயில் புேழும் சசல்வோக்கும ேிட்டும். பலரும் வலிய வந்து, உதவி 
சசய்வோர்ேள். அதிேோரம் சசய்யக் கூடிய பதவிேள் ஜதடிவரும். 
  

28 அடி பலன் 

ேடவுள் அருள் உண்டு. ஜவதமனேளும், துன்பங்ேளும். விலேி ஓடும். இன்பமோே வோழக்மே 
அமமக்ே எல்லோ முயற்சிேளிலும எளிதோே சவற்றி ேிட்டும். 
  

29 அடி பலன் 

பண்மணத் சதோழிலில் போல் வியோபோரம் ஆேியவற்றில் நிமறந்த லோபம் ேிட்டும். 
வோழ்க்ேமயில் சிறந்த முன்ஜனற்றங்ேமளக் ேோணலோம். மனதில் மேிழ்ச்சி 
நிமறந்திருக்கும். 
  

30 அடி பலன் 

புத்திர போக்ேியம் தோரோளமோே இரக்கும். எதிர்போரோத சசோத்துக்ேள் ேிட்டும். திடீர் ஜயோேம் 
உண்டு. சபோருளோதோர நிமல மேவும சிறப்போே இருக்கும். 
  

 31 அடி பலன் 

நல்லவர்ேள் நோடிவந்து உதவி சசய்வோர்ேள். தீயவர்ேள் விலேிஜயோடுவோர்ேள். சபோன்னும் 
புேழும் ேிட்டும். வோழ்க்மேயில் உயர்வோன நிமல உண்டோகும் ேோரியசித்தி உண்டு. 
 

 

32 அடி பலன் - சசல்வ அபிவிருத்தி, சவளிநோடு பயணம் 

33 அடி பலன்- வோழ்க்மேயின் நிமல உயரும் 

34 அடி பலன்- இடமோற்றம் ஏற்படும் 

35 அடி பலன்- திருமேள் அருள் 

36 அடி பலன்- சுேஜபோே வோழ்க்மே ஏற்படும் 

37 அடி பலன்- சசய்சதோழில் முன்ஜனற்றம் 

38 அடி பலன்- வறுமம, துன்பம் 

39 அடி பலன்- நல்ல வோழ்வு 

40 அடி பலன்- விஜரோதிேள் வலிமம சபறுவர் 

41 அடி பலன்- சசல்வம் சபருகும் 

42 அடி பலன்- அஷ்டலட்சுமி வோசம் 

43 அடி பலன்- நன்மம ஏற்படோது 

44 அடி பலன்- சபரிய இழப்பு உண்டோகும் 

45 அடி பலன்- மக்ேள் சசல்வம் அதிேரிக்கும் 
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46 அடி பலன்- வறுமம, ஜநோய் 

47 அடி பலன்- சபோருள் இழப்பு 

48 அடி பலன்- தீயினோல் ஆபத்து 

49 அடி பலன்- தவறுேள், இழப்புேள் 

50 அடி பலன்- நன்மம உண்டோேோது 

51 அடி பலன்- வணீ் சதோல்மலேள் 

52 அடி பலன்- சபோருள் அபிவிருத்தி 
53 அடி பலன்- சபண்ேளோல் சபோருள் நட்டம் 

54 அடி பலன்- அரசின் சீற்றம் 

55 அடி பலன்- உறவினர் விஜரோதம் 

56 அடி பலன்- குடும்ப விருத்தி 
57 அடி பலன்- சந்ததி நோசம் 

58 அடி பலன்- ேண்டம் ஏற்படும் 

59 அடி பலன்- ேவமலேள் வறுமம 

60 அடி பலன்- சசய்சதோழில் அபிவிருத்தி 
 

 

 

 

 

சபோதுவோே வடீு ேட்டும் தோய், தந்மத மூத்த சஜேோதரர், ஆசிரியர், மூத்த உறவினர்ேள் 
வோழும் பகுதிக்கு வடக்கு திமசயிலும், ேிழக்குத் திமசயிலும், தோன் மமன வோங்ே 
ஜவண்டும்.. என்பது சோஸ்திரங்ேள் கூறும் ேருத்தோகும். 
 

வடீ்டின் பகுதிேள் 

 

அலுவலே அமற வடஜமற்கு திமச 

புத்தே அமற சதன்ஜமற்குத் திமச 

சமமயல் அமற சதன் ேிழக்குத் திமச 

உணவு புசிக்கும் அமற சதற்குத் திமச 

படுக்மே அமற ஜமற்கு, வடேிழக்குத் திமசேள் 

பூம  அமற ஜமற்கு, வடேிழக்குத் திமசேள் 

குளியல் அமற ேிழக்கு திமச 

ஜசமிப்பு அமற வடக்கு திமச. 
ேழிவமற வட ஜமற்கு திமச. 

 

 

வோஸ்து முமறயுடன் அமமந்த வடீ்டில் அமமதியும், அன்பும்,சசல்வமும் சபோங்ேி 
வழியும். இங்கு முக்ேியமோன மூமலேளோன ஈசோன மூமல, அக்னி மூமல, குஜபர 
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மூமல, நிருதி ஆேிய மூமலேளில் இருக்ேஜவண்டிய, இருக்ேக்கூடோத 
சபோருட்ேமளப்பற்றிப் போர்ப்ஜபோம். 

 
 

எப்ஜபோதும் வடீ்டின் நடுஜவ நின்று திமசக்ேோட்டியின் உதவி ஜயோடு திமச ேமள 
அறிந்துக்சேோள்ளுங்ேள். வடீ்டின் முதன்மம வோசல் ேதவு வழியோேத் தோன் ஜநர்மமற சக்தி 
வடீ்டிற்குள் நுமழயும். ஆேஜவ வோங்கும் புது மமனயின் வோசற்ேதவு, சதன்ஜமற்கு 
திமசமய ஜநோக்ேி இருக்ேோத படி போர்த்துக் சேோள்ளுங்ேள். ஏசனன்றோல் இந்த திமச தோன் 
தீய சக்திேளின் நுமழ வோயில். அது நமக்கு ேஷ்டங்ேமள யும் துரதிஷ்டத்மதயும் தரும். 
ஏற்ேனஜவ வடீ்டின் ேதவு இந்த திமச யில் இருந்தோல், இரண்டு அனுமோன் ேடவுளின் படம் 
இருக்கும் மடல் ேல்மல வோசலுக்கு சவளியில் பதித்து விடுங்ேள். அப்புறம் போருங்ேள் 
மோற்றத்மத. 
 

ஜேோவில் அல்லது படீம் தோன் அமனத்து வோஸ்து சோஸ்திரங்ேளுக்கும் சக்ேரவர்த்தி. 
அதனோல் பூம  அமறமய வடேிழக்கு திமசயில் அமமத்திடுங்ேள்; அமனத்து 
நன்மமேளும் வந்து ஜசரும். ஜமலும் வணங்கும் ஜபோது ேிழக்கு திமசமய ஜநோக்ேி வணங்ே 
ஜவண்டும். 
 

 

ஈசோன மூலை 

ஈசோன மூமல (வடேிழக்கு) வழிஜயஜய சேலசசௌபோக்ேியங்ேளும் வடீ்டிற்குள் 
வருேின்றது, எனஜவ இம்மூமலமய சுத்தமோே மவக்ே ஜவண்டும்.  ஈசோன மூமலயில் 
பூம யமற, குழந்மதேள் படிப்பமற,படுக்மேயமற, வயதுமுதிர்ந்தவர்ேளின் 
படுக்மேயமறேமள அமமக்ேலோம். ஈசோன மூமலமய அமடப்பதுஜபோல் நிமலப்ஜபமழ 
மவக்ேக்கூடோது. அம்மி, ஆட்டுக்ேல், விறகு சுமம, ஜதமவயற்ற பமழய சபோருட்ேமளயும் 
அமடத்து மவக்ேலோேோது. வடீ்டின் பிரதோன ஈசோன மூமலயில் 
ேழிப்பமற, குளியலமற, சசப்டிக்ஜடங்க்,துணிதுமவக்கும் ேல் ஜபோன்றமவேள் 
இருக்ேக்கூடோது.  பரணில் ஈசோன மூமலயில் சபோருட்ேமள மவக்ேக்கூடோது. வடீ்டின் 
ஈசோன மூமல ேீழ்நிமலத் சதோட்டி, ேிணறு ஜபோன்றமவ அமமக்ே ஜவண்டிய இடம்,ஈசோன 
மூமலயில் நீஜரோட்டம் இல்லோத ஜபோது, சதன்ஜமற்கு,சதன்ேிழக்கு தவிர்த்து ேிணறு 
ஜதோண்டவும், பிறகு ஈசோன மூமலயில் ேீழ்நிமலத் சதோட்டி அமமக்ேவும். வடேிழக்கு 
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மற்றும் வடக்கு திமசேளில் ேனமோன சபோருட்ேளோன பஜீரோமவ மவக்ேக் கூடோது. அது 
நம் பண விரயத்துக்கு தமட ஜபோதும். 

பூம  சபோருட்ேமள அல்லது ேடவுள் படங்ேமள ஏதோவது உத்திரம் அல்லது நிமல 
அடுக்ேின் ேீழ் மவக்ே கூடோது. அப்படி மவத்தோல் அது மன அழுத்தத்மத தரும். 
 

 

அக்னி மூலை 

அக்னி மூமல- சதன்ேிழக்கு மூமல. இங்கு சமமயற்கூடம் இருக்ே ஜவண்டும். 
சபண்ேளின் மன, உடல் நலத்தின்மீது ஆதிக்ேம் சசலுத்தும் மூமல ஆதலோல் 
பழுதில்லோமல் அமமக்ே ஜவண்டும்.  வடீ்டின் பிரதோன அக்னி மூமலயில் 
சமமயற்கூடம் அமமக்ே இயலோ விடினும் சமமயற்ேட்டின் அக்னி மூமலயில் அடுப்பு 
(மண்சணண்மண,எரிவோயு,ஜபோன்றமவ) இருக்கும் படி போர்த்துக்சேோள்ளவும். 
விதிவிலக்ேோே வோயு (வடஜமற்கு) மூமலயில் சமமயற்கூடமும், அடுப்பும் 
அமமக்ேலோம்.  அக்னி மூமலயில் 
குடிநீர்,நிமலப்ஜபமழ, ேழிப்பமற, குளியலமற, இருக்ேக்கூடோது. வடீ்டின் பிரதோன அக்னி 
மூமலயில் ேிணறு,ேழிப்பமற, குளியலமற, ேழிவுத் சதோட்டி,(சசப்டிக்ஜடங்க்) 
துணிதுமவக்கும் ேல் ஜபோன்றமவேள் இருக்ேக்கூடோது. வடீ்டின் அக்னி மூமலயில் 
மின்சோதனங்ேமள மவக்ேலோம். 
 

சமமயலமற என்பது வளமமமய குறிக்கும் இடமோகும். அதனோல் இந்த இடம் 
சதன்ேிழக்கு திமசயில் இருக்ே ஜவண்டும். வடேிழக்கு திமசயில் சமமயலமற 
அமமந்தோல், வடீ்டில் பணம் மற்றும் உடல்நல பிரச்சமனேள் ஏற்படும். ஒரு ஜவமள 
வடேிழக்கு திமசயில் இது இருந்தோல், மூன்று சவண்ேல போத்திரத்மத தமலேீழோே 
உட்கூமரயில் சதோங்ே விடுங்ேள்; ஆனோல் அது அடுப்மப ஜநோக்ேி சதோங்ேக் கூடோது. 
 

 

குஜபர (வடக்கு)மூலை 

சசல்வம் தங்ேவும், பணவிருத்திக்கும் குஜபர (வடக்கு)மூமல,   
 

நிருதி (பதன்ஜேற்கு) மூலை  

நிருதி (சதன்ஜமற்கு) மூமலயில் பணப்சபட்டி, நிமலப்ஜபமழ மவக்ேவும், சுவற்றில் 
பணப்சபட்டிமய பதிப்பதோயின் நிருதியில் பதிக்ேவும். 
 

.வதீிமயப்போர்த்துத் தோன் வோயிற்படிமய அமமக்ே முடியும், எனஜவ,சதற்கு, ஜமற்கு 
வோயிற்படிேள் தவிர்க்ே முடியோதமவேஜள, சதற்கு,ஜமற்கு திமசயில் தமலவோயில் 

அமமக்கும்படி ஜநரினும், ஈசோனமூமல, அக்னிமூமலமய சரியோே அமமத்துக் 
சேோண்டோல் ஜபோதும். சதற்கு, ஜமற்கு தமலவோயில் அமமந்த வடீ்டின் 
சேோல்மலப்புறமோே ஈசோன, 
அக்னி மூமலேள் அமமவமத ேவனிக்ேவும். 
 

வோயு மூலை  

ேழிப்பமற,குளியல் அமறேமள வடஜமற்கு (வோயு) மூமலயில் அமமக்ேவும். சில 
இடங்ேளில் விதிவிலக்ேோே இந்திரன் (ேிழக்ேில்) மூமலயில் ேழிப்பமற அமமக்ேலோம். 

RangaRakes tamilnavarasam.com



குளியலமற மற்றும் ேழிப்பமறயில் நரேத்தின் சக்தி இருப்பதோல், இந்த அமற வடஜமற்கு 
அல்லது ேிழக்கு திமசயில் இருக்ே ஜவண்டும். ேண்டிப்போே வடக்கு அல்லது வடேிழக்கு 
திமசயில் இருக்ேக் கூடோது. அப்படி இருந்தோல் வடீ்டில் பணம், உடல்நிமல மற்றும் 
ேல்வியில் பிரச்சமனேள் இருக்கும். 
 

 

நிருதியில் (சதன்ஜமற்ேில்) படுக்மேயமறமயில் அட்டோச்டு போத்ரூம் ஜவண்டின் அந்த 
அமறயின் சதன்ஜமற்கு மூமலயில் அமமக்ேவும்,முதன்மம படுக்மே அமற தோன் 
உறுதிப்போடு என்ற ேதவுக்கு சோவி. அது சதன்ஜமற்கு திமசயில் இருக்ே ஜவண்டும். 
ஜமலும் தூங்கும் ஜபோது தமல சதற்கு அல்லது ஜமற்கு திமச ஜநோக்ேி இருக்ே ஜவண்டும். 
ஆனோல் ேண்டிப் போே வட ேிழக்கு திமசயில் தூங்ேக் கூடோது. படுக்மே அமறயில் மதயல் 
சமஷின்ேமள மவத்திருந்தோல் ேணவன் மமனவிக்கும் இமடஜய அடிக்ேடி சண்மட 
வரும் .தண்ணரீ் அல்லது நீரூற்றின் படங்ேமள படுக்மேயமறயில் மோட்டக்கூடோது. இது 
உங்ேமள சவகுவோே போதிப்புக்குள்ளோக்கும். 
 

 

லேயப் பகுதி 
வடீ்டின் மமயப் பகுதி வடீ்டின் மூக்மேப் ஜபோன்றது. இங்ஜே தோன் நம் வடீு மூச்சு 
விடுேிறது. அது திறந்த சவளியோேவும், குப்மபயோே வும் இருக்ேக் கூடோது. இங்ஜே 
சுவரிருந்தோல் வயிற்று பிரச்சமன மற்றும் பணப்பிரச்சமன வரக்கூடும். அதனோல் ஒரு 
 ஜீரோ வோட்ஸ் நீல பல்மப24 மணி ஜநரமும் எரிய விடுவது நல்லது.  
 

வடீ்டில் எந்த திமசயிலோவது சவட்டு அல்லது வமளவுேள் இருந் தோல், அது வடீ்மட 
போதிக்கும். முக்ேியமோே சதன் ஜமற்கு, வடக்கு, வட ேிழக்கு, சதன் ேிழக்கு திமசேளில் 
இருந்தோல், சபரிய பிரச்சமனேள் ஏற்படும். இதன் பின்னணியில் பல ரேசியங்ேள் 
அடங்ேியிருக்ேிறது. 
 

மிேவும் அடர்த்தியோன வண்ணங்ேமள சேோண்டு சுவற்றில் வர்ணங்ேமள பூச கூடோது. 
முக்ேியமோே சிவப்பு மற்றும் சசந்நீலம் நிறங்ேள். இது ஜநோமய உண்டோகும் சக்திமய 
தூண்டும். ஜபோன்சோய் மரங்ேமள வடீ்டினுள் வளர்க்ேோதீர்ேள். அது நீங்ேள் இருக்கும் 
துமறயில், வளர்ச்சிக்கு தமட ஜபோடும். 
 

வடீ்டு தமரமய வோரம் இரண்டு முமற, உப்புள்ள ேடல் தண்ணரீோல் துமடத்தோல், வடீ்டில் 
இருக்கும் எதிர்மமறயோன சக்திேள் ஓடிஜய ஜபோகும். 
 

வோக்குவோதங்ேள் வடீ்மட ஆக்ேிரமித்து இருக்ேிறதோ? அப்படியோனோல் நல்ல 
போடல்ேமள, தினமும் நோன்கு அல்லது ஐந்து முமற ஒலிக்ே விட்டோல், வடீ்டில் அமமதி 
நிலவும். 
 
 

 

 வோயிற்படி, அலறேளின் அளவு 

வோயிற்படி. வடீ்டின் தமலவோயிற்படி முக்ேியமோே ேவனிக்ேத்தக்ே 
அம்சமோகும், சபோதுவோே ேிழக்கு,வடக்கு திமசேளில் தமலவோசல் இருப்பின் 
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நலம், சதற்கு, ஜமற்குவோசல் படி இருப்பின். சேோல்மலப்புறம் வடேிழக்கு, சதன்ேிழக்ேோே 
அமமந்து ஈசோநமூமலயும், அக்னி மூமலயும் பலம் இழக்ே பழுதுபட ஜநரிடும், 
 

மமனயடிப்படி, அமறேளின் அமறேளின் உட்கூடுஅளவுேளில்7,9,12,13,14,15, ேண்டிப்போேத் 
தவிர்க்ேப்படஜவண்டும். முழுமமயோன அளவுேளில் உட்கூடு அமமவுது அவசியம், இடம் 
வணீோேக்கூடது என8.5,7.5,10.5 ஜபோன்ற அளவுேமளத்தவிரக்ேவும். மோடிப்படிேளுக்கு 
அடியில் இடத்மதப்சபோருத்து சோமோன் மவப்பமற மவக்ேலோம். மோடிப்படிக்ேட்டுக்ேள் 
வடக்கு, வடேிழக்கு,சதன்ேிழக்கு, ேிழக்கு பக்ேங்ேமள அமடக்கும் படிக்ேட்டக்கூடோது. 
சதர்ேிலிருந்து வடக்ேோேவும், ஜமற்ேிலிருந்து ேிழக்கு ஜநோக்ேியும் சசல்லும்படி 
மோடிப்படிக்ேட்டுக்ேமள அமமத்தல் நலம். 
 

பதோழில் வோஸ்து 

சதோழில் நிறுவனங்ேள், ேமடக்ேளுக்கும் வோஸ்து போர்க்ே ஜவண்டுமோ என்ற ஜேள்வி 
இயல்போனது,சதோழிற்சோமலேள் முதல் ஒரு சிறிய ேமட வமர வோஸ்துபடி அமமயின் 
அதன் வளர்ச்சி அபரிமிதமோே இருப்பமத அனுபவப்பூர்வமோே 
ேண்டுஉள்ஜளோம், அலுவலேத்தில் எந்த மதமசயில் இருந்து வரும் 
வோடிக்மேயோளர்ேமள எதிர் ஜநோக்ே ஜவண்டும், நோம் எந்த திமசயில் அமர ஜவண்டும் 
என்று போர்ப்ஜபோம். 
 

வோடிக்மேயோளர்ேள் உள்நூமழயும் ஜபோது அவர்ேளுக்கு முதுமேக்ேோட்டியபடி 
அமரக்கூடோது, அடுத்து அவர்ேள் வடக்ேில் அமர்ந்து நோம் சதற்ஜே அமரக்கூடோது, 
 

சதன்ஜமற்ேில் அமர்ந்து ேிழக்கு ஜநோக்ேி இருக்ேலோம், வடக்ேில் இருந்து ேிழக்ேிலிருந்து 
வரும் வோடிக்மேயோளர்ேமள, சதற்ேிலிருந்து வரும் வோடிக்மேயோளர்ேமள 
வரஜவற்ேலோம். நமக்குப்பின் நம் முன்ஜனோர்ேளின் படங்ேமள மவக்ேலோமோ என்ற 
சந்ஜதேம் சிலருக்கு உண்டு தோரோளமோே மவக்ேலோம். நமக்குப்பின்ஜன அழேிய 
இயற்மேக்ேோட்சிேள், மமலேள், ஓடும் குதிமர படங்ேமள மவக்ேலோம், நம் 
அலவலேத்தின் வடேிழக்கு முமலயில் தண்ணரீ்விட்டு அதில் மலர்ேமளப்ஜபோட்டு 
மவக்ேலோம், மணிக்சேோடி ஜபோன்ற நிழலில் வளரும் சசடிேமள மவக்ேலோம். 
பணப்சபட்டி அல்லது பஜீரோ சதன்ஜமற்ேில் இருப்பது மிே நல்லது. ேல்லோப்சபட்டிமய 
மேக்குலோவேமோே மவத்துக்சேோண்டு சதன்ஜமற்ேில் பஜீரோமவத்து பயன் 
படுத்தலோம், சதந்ேிழக்கு,வடேிழக்கு, வடஜமற்ேில் பஜீரோ மவப்பமத ேண்டிப்போே 
தவிர்க்ேவும். 
 

வோஸ்து குலறேலளப்ஜபோக்கும் சிறுபரிேோரங்ேள். 
 

 ஈசோன மூமலயில் ( வடேிழக்கு) சிறிய போத்திரத்தில் தண்ணரீ் விட்டு மவத்தல். 
வண்ண மீன்சதோட்டி மவத்தல். பசுமமயோன சசடிேமள வளர்த்தல் (மணிக்சேோடி 
ஜபோன்றமவ) 
மஞ்சள் குமழத்து வடீ்டுக்ேதவு சன்னலில் சுவஸ்திக், ஓம், சூலம் ஜபோன்ற குறிேமள 
இடல், 
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மோவிமலத்ஜதோரணம் ேட்டல். அவ்வப்ஜபோது பஞ்சேவ்யத்மத 
(பசுவின்போல், தயிர், சநய், சோணம் ,ஜேோமயம் ஆேியவற்றின் ேலமவ) 
வடீ்மடச்சுற்றியும், உள்ஜளயும் சதளித்து விடல். 
இனிமமயோே ஒலிக்கும் "வின்ட்சசம்"ேமள வடீ்டினுள் ேட்டிவிடுதல். பிரமிடுேமள 
மவத்தல். பகுவோேண்ணோடிமய வடீ்டின் தமலவோயிற்படியின் ஜமல் மோட்டிவிடல். 
தகுந்த மூமலேளில் தக்ே சபோருட்ேமள மட்டும் மவத்தல் 

 

நவக்ேிரேங்ேளும் திலசேளும் 

 

சுக்ேிரனின் ஒளியோனது ேிழக்ஜே இந்திர மூமலயிலும்,  
சசவ்வோயின் ஒளியோனது சதன் ேிழக்ஜே அக்னி மூமலயிலும்,  
ஜேதுவின் ஒளியோனது சதற்ஜே ஏமன் மூமலயிலும்,  
புதனின் ஒளியோனது சதன் ஜமற்ஜே நிருதி மூமலயிலும்,  
சந்திரனின் ஒளியினோது ஜமற்ஜே வருண மூமலயிலும்,  
ரோகுவின் ஒளியோனது வடஜமற்ஜே வோயு மூமலயிலும்,  
குருவின் ஒளியோனது வடக்ஜே குஜபர மூமலயிலும்,  
சனியின் ஒளியோனது வடேிழக்ஜே ஈசோன்ய மூமலயிலும் பதிேின்றன.  
சூரியனின் ஒளியோேப்பட்டது, அண்டம் முழுவதும் பரவியிருக்ேேகூடியது. இந்த 
ேிரேங்ேளின் ஒளிமய தோன் நோம் ேிரே போர்மவ ஏன கூறுேின்ஜறோம். 
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ஓம் நமசிவோய ; குரு தட்சணோமூர்த்தியோய நமே 

 

 

 

ஜ ோதிட ஜேள்வி பதில்  

 
1 ேடன் ததோல்மல தீர என்ன வழி? 

 

ேடன் ஏற்பட ேோரணம் தபோதுவோே  ோதே ேட்டத்தில் ேிரே ஜசர்க்மே ேோரணமோே ேடன் 
ஏற்படும். தனேோரேன் குரு, தனஸ்தோன ேிரேம் பலம் குமைந்து நீச்சம் தபற்று 6, 8, 12ல் 
மமைந்தோல் தபோருளோதோர பிரச்மனேள் இருக்கும். ஆனோலும் அந்தந்த ேோலேட்டங்ேளில் 
வரும் திசோ புக்திேள்தோன் ேடன் சுமம பிரச்மன அதிேமோவதற்கு ேோரணம். ஆைோம் 
அதிபதியுடன் ஜசரும் ேிரேங்ேள் மூலம் ேடன் பிரச்மனேள் ஏற்படும். ஆைோம் 
அதிபதியுடன் இரண்டோம் அதிபதி சம்பந்தப்பட்டோல் குடும்ப தசலவு, சுப விஷயத்துக்ேோே 
ேடன் வோங்ே ஜநரிடும். மூன்ைோம் அதிபதி சம்பந்தப்பட்டோல் சஜேோதரர்ேளோல் பணவிரயம் 
ஏற்படும். நோன்ேோம் அதிபதி சம்பந்தப்பட்டோல் நிலம், விவசோயம், உடல்நலக் குமைவு, 

தோய் மூலம் பணம் தசலவோகும். ஐந்தோம் அதிபதி சம்பந்தப்பட்டோல் ேல்யோணம், ேல்வி 
வமேயில் ேடன் ஏற்படும். ஏழோம் அதிபதி சம்பந்தப்பட்டோல், மமனவி, நண்பர்ேள் மூலம் 
தசலவுேள் இருக்கும். எட்டோம் அதிபதி சம்பந்தப்பட்டோல் வணீ் தசலவுேள் வரலோம். 
அஜத ஜநரத்தில் திடீர் ஜயோேத்துக்கும் இடமுண்டு. ஒன்பதோம் அதிபதி சம்பந்தப்பட்டோல் 
பூர்வேீச் தசோத்துக்ேமள விற்ே ஜநரிடும். தந்மதயோல் தசலவுேள் இருக்கும். பத்தோம் 
அதிபதி சம்பந்தப்பட்டோல் ததோழில், வியோபோரம் மூலம் ேடன் ஏற்படும். 
 

ேடன் தீர பரிேோரம் 

 

ேடன் தீர சோஸ்திரத்தில் சில பரிேோரங்ேள் தசோல்லப்பட்டுள்ளது. அஸ்வினி அல்லது 
அனுஷம் நட்சத்திரம் உள்ள நோளில் அசல் ததோமேயில் ஒரு பகுதிமய தேோடுத்தோல் 
ேடன் சுமம படிப்படியோே குமையும். தசவ்வோய்க்ேிழமம  தசவ்வோய் ஓமரயில் ேடமன 
திருப்பித் தரலோம். ஞோயிற்றுக்ேிழமமயுடன் கூடிய சதுர்த்தி திதியிலும், 

சனிக்ேிழமமயுடன் கூடிய சதுர்த்தி திதியிலும், தசவ்வோய்க்ேிழமமயுடன் கூடிய நவமி 
திதியிலும் குளிமே ஜநரத்தில் அசல் ததோமேயில் ஒரு பகுதிமய தேோடுத்தோல் ேடன் 
அமடபடும். தினசரி பக்தியுடனும் நம்பிக்மேயுடனும் ேந்த சஷ்டி ேவசம் படித்து 
வந்தோல்  பணப்பிரச்மனேள் ேோற்ைில் பைக்கும்.  சஷ்டி திதியன்று முருேன் ஸ்தலங்ேளில் 
ததோடர்ந்து ேவசம் படிக்ே ேடன், வியோதி, சத்ரு பயம் விலேி ஓடும். தினசரி சரவணபவ 
என்று 108 முமை எழுதி வரலோம். ஓம்ஸ்ரீம் ேம்த ௌம்யோய ேணபதிஜய வரவரத சர்வ 
 னம்ஜம வசமோனய் ஸ்வோஹோ.. ஹிருதயோதி ந்யோ  நிக்விஜமோே... இந்த மந்திரத்மத 
தினசரி 108 முமைஜயோ அல்லது அதற்கு ஜமஜலோ நம்பிக்மே, சிரத்மதயுடன் மனதுக்குள் 
த பித்து வந்தோல் ருணஜதோஷம் நீங்கும்.   
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2 அரசு உத்திஜயோேம் தபறும்  ோதே அமமப்புேள் எப்படி இருக்கும்?   

 

ஜ ோதிடத்மதப் தபோறுத்தவமர 10ஆம் இடம் உத்திஜயோே ஸ்தோனமோே போர்க்ேப்படுேிைது. 
அந்த வமேயில் 10ஆம் இடத்தின் அதிபதி 10இல் இருந்தோல் அரசு ஜவமல ேிமடக்கும் 
என ஜ ோதிட நூல்ேள் கூறுேின்ைன. 
அஜதஜபோல் 10 இடத்து அதிபதி சூரியனுடன் ஜசர்க்மே தபற்ைிருந்தோலும், சூரியனின் 
நட்சத்திரத்தில் அமர்ந்திருந்தோலும் அரசு உத்ஜயோேம் தபைலோம். அதற்ேடுத்தபடியோே 
10ஆம் இடத்தில் குரு இருந்தோல், மரியோமத தரும் அரசு பதவிேள் ேிமடக்கும். 
ஆனோல் முக்ேியமோே லக்னோதிபதி நன்ைோே அமமந்தோல்தோன், அரசு உத்திஜயோேம் கூட 
தமடயின்ைி அமமயும் வோய்ப்பு ேிமடக்கும். இஜதஜபோல் லக்னோதிபதிமய விட 3ஆம் 
இடத்து அதிபதி நன்ைோே அமமந்திருந்தோல் அவர் தசோந்தத் ததோழிலில் தேோடிேட்டிப் 
பைப்போர்.  
ஜமலும், 3ஆம் இடத்து அதிபதியும், 10ஆம் இடத்து அதிபதியும் ஜசர்ந்திருந்தோல் அந்த 
 ோதேர் சிைிது ேோலம் அரசு பணியில் இருந்து விட்டு, அதன் பின்னர் அதிலிருந்து விலேி 
அரசு சம்பந்தமோன ததோழில்ேமள (ேோன்ட்ரோக்ட்) நடத்தி தபோருள் ஈட்டுவோர். 
ஒரு சிலருக்கு ஜமற்கூைிய பலன்ேள் அவர்ேளின்  ோதேத்தில் ேோணப்பட்டோலும், 

அவருக்கு அரசு உத்திஜயோேம் ேிமடக்ேோது. இதற்கு ேோரணம் சூரியனுக்கு எதிரோன 
ேிரேங்ேளின் தசோ புக்திஜய அவருக்கு நடந்து தேோண்டிருக்கும். 
ஜமலும் சில  ோதேங்ேளில் தசவ்வோயின் ேிரே நிமலயும் அரசுப் பணிமய நிர்ணயிக்கும் 
சக்தி வோய்ந்ததோே அமமயும். எனஜவ ஜமற்கூைிய அமனத்து அம்சங்ேமளயும் 
முழுமமயோே அலசி ஆரோய்ந்த பிைஜே ஒருவருக்கு அரசு உத்திஜயோேம் ேிமடக்குமோ 
என்பமதப் பற்ைிக் கூை முடியும்.  
 

 

3  ேணினி துமையில் சோதிக்கும்  ோதே அமமப்பு யோருக்தேல்லோம் உண்டு?    

 

ேணினி துமைக்கு உரிய ேிரேம் சனி. அந்த வமேயில் ஒருவரது  ோதேத்தில் சனி 
பேவோன் சிைப்போே இருந்தோல் அவர் ேணினித் துமையில் சோதிப்போர் என்று தேோள்ளலோம். 
அதற்ேடுத்தபடியோே சனியின் நட்பு ேிரேங்ேளோன சுக்ேிரனும், புதனும் வலுவமடந்து 
இருந்தோல் ேணினித் துமையில் சிைப்போன முன்ஜனற்ைத்மத போர்க்ேலோம். குைிப்போே 
10ஆம் இடம் (உத்ஜயோே ஸ்தோனம்); 3வது இடத்தில் (முயற்சி ஸ்தோனம்) ஆேியவற்ைில் 
சனி, சுக்ேிரன், புதன் இருந்தோல் அல்லது 10ஆம் வடீ்டிற்கு உரிய ேிரேத்துடன் சுக்ேிரன், 

சனி, புதன் நல்ல விதத்தில் ததோடர்பு தபற்ைிருந்தோஜலோ அவர்ேள் ேணினித் துமையில் 
சோதமன பமடப்பர். 
இத்துடன், மின்னணு துமைக்கு உரிய ேிரேமோன ரோகுவும் அவரது  ோதேத்தில் 
சுபத்தன்மம தபற்ைிருந்தோல் ேணினித் துமையில் அவர் நம்பர்-1 ஆே விளங்குவோர்.    
 

 

4 எதிர்ேோலத்மத அைியும் சக்தி பமடத்தவர்ேளின் மேஜரமே பற்ைிக் கூறுங்ேள்?     

 

 

சில குைிப்பிட்ட மேஜரமே அமமப்மபப் தபற்ைவர்ேள் எதிர்ேோலத்மத ேணிக்கும் சக்தி 
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பமடத்தவர்ேளோேத் திேழ்வோர்ேள் என சில மேஜரமே ததோடர்போன நூல்ேளில் 
குைிப்பிடப்பட்டுள்ளது. அது பற்ைி விளக்குங்ேள்? 

பதில்: எதிர்ேோலத்மத அைியக் கூடியவர்ேளின் மேயில் சோலமன் ஜரமே (அல்லது) சக்தி 
ஜரமே இருக்கும் என மேஜரமே அைிஞர்ேள் கூைியுள்ளனர். ஆள் ேோட்டி விரல் குரு 
பேவோனுக்கு உரியது. அந்த விரலுக்கு ேீழ் உள்ள ஜமடு “குரு ஜமடு” என்று 
அமழக்ேப்படுேிைது.  
குரு ஜமட்டில் ஜநர் ஜரமேேள் (ஒன்றுக்கு ஜமற்பட்ட) இருந்தோஜலோ, முக்ஜேோணக் குைியடீு 
இருந்தோஜலோ, நட்சத்திரக் குைியடீு இருந்தோஜலோ அவர்ேள் முக்ேோலத்மதயும் உணரக் 
கூடிய ஆற்ைல் தபற்ைவர்ேளோே இருப்போர்ேள் என மேஜரமே சோஸ்திரம் கூறுேிைது.  
  

 

5 தரமோன ேல்வி ேிமடப்பதற்கும்,  ோதே அமமப்பிற்கும் ததோடர்புள்ளதோ?    

 

 

ஒரு சிலர் ஏமழக் குடும்பத்தில் பிைந்தோலும், மிேவும் ேஷ்டப்பட்டு ஜமற்படிப்மப முடித்து 
விடுேின்ைனர். ஆனோல் தசல்வந்தர் குடும்பத்தில் பிைந்தோலும் சிலர் 5ஆம் வகுப்மபக் 
கூட தோண்டோமல் பள்ளிமய விட்டு தவளிஜயைி விடுேின்ைனர். தரமோன ேல்வி 
ேிமடப்பதற்கு ஏதோவது ஒரு வமேயில்  ோதே அமமப்பு ேோரணமோேிைதோ? 

பதில்: ஒருவரது  ோதேத்தில் வோக்கு ஸ்தோனம் (2ஆம் இடம்) நன்ைோே இருந்தோல் ஏழ்மம 
நிமலயிலும் அவருக்கு தரமோன ேல்வி ேிமடக்கும். இதமன அனுபவ ரீதியோே பலர் 
தங்ேள் வோழ்க்மேயில் போர்த்திருக்ே முடியும். உதோரணமோே, ஏழ்மம நிமலயில் உள்ள 
மோணவனின் ேல்வி தமடபடோமல் ததோடர, அவனது வகுப்பு ஆசிரியஜர ேல்விக்ேோன 
தசலவுேமள ஏற்றுக் தேோள்வோர்.  
ஜ ோதிடத்மதப் தபோறுத்தவமர 2ஆம் இடம் வோக்கு ஸ்தோனத்மத மட்டுமின்ைி ஆரம்பக் 
ேல்விமயயும் குைிக்ேிைது. அதற்கு அடுத்தபடியோே 4ஆம் இடம் உயர் ேல்விமயயும், 

9ஆம் இடம் ஜமல்நிமலக் ேல்விமயயும் (ேல்லூரி, பல்ேமலக்ேழேம்) குைிக்ேிைது. 
இதுமட்டுமின்ைி 5ஆம் இடம்தோன் மனமதக் குைிக்ேிைது. படிக்கும் போடங்ேமள ஒருவர் 
நன்ைோே மனதில் பதியமவத்துக் தேோள்வதற்கு உதவுவது இந்த 5ஆம் இடம். 
ஒருவருக்கு 5ஆம் இடம் சிைப்போே இருந்தோல்தோன் ேல்வியில் ஈடுபோடு அதிேரிக்கும். 
நிமனவோற்ைல் நன்ைோே இருக்கும். ஜதர்விலும் அதிே மதிப்தபண் தபை முடியும்.  
படிக்கும் ேோலத்தில் ரோகு தமச, ஏழமரச் சனி, அஷ்டமச் சனி வந்தோல் அந்த மோணவர், 

மோணவியின் வோழ்வில் சூைோவளி வசீத் துவங்ேிவிடும். எனஜவ, தபற்ஜைோர் தங்ேளின் 
வோரிசுக்கு ரோகு தமச நடக்கும் ேோலத்தில் அவர்ேள் மீது படிப்மபத் திணிக்ேோமல், 

அவர்ேளின் பிரச்சமனேமள, இமடயூறுேமளப் புரிந்து தேோண்டு ேல்வி புேட்ட 
ஜவண்டும். சில மோணவ, மோணவிேளுக்கு போலியல் சித்ரவமதேள் கூட ஏற்படலோம்.  
ஒருவருக்கு தரமோன ேல்வி ேிமடப்பமத சோதோரண விடயமோே ேருதக் கூடோது. அதற்கு 
ேிரேங்ேளின் ஒத்துமழப்பு மிே மிே அவசியம். பிைக்கும் ஜபோது உள்ள ேிரே அமமப்பு, 

தற்ேோல் ேிரே நிமலேள் ஆேிய இரண்டும் சிைப்போே இருந்தோல் மோநிலத்தில் முதல் 
மதிப்தபண் தபறும் மோணவரோேத் திேழ முடியும்.  
  

 

6 மோணவர்ேளின் ேல்வி ேற்கும் அணுகுமுமையில் ேிரேங்ேளின் தோக்ேம் இருக்ேிைதோ?     

 

RangaRakes tamilnavarasam.com



சிறு வயது முதஜல ேற்பூரம் ஜபோன்ை புத்தியுடன் ேோணப்படும் மோணவர்ேள் ஜதர்வில் 
அதிே மதிப்தபண்ேள் தபறுேின்ைனர். ஆனோல், ஒரு சில மோணவர்ேள் சிறுவயதில் 
நன்ைோே படிக்ேோத ஜபோதும், குைிப்பிட்ட வயதிற்குப் பின்னர் புரிந்து தேோண்டு பயிலும் 
ஆற்ைமலப் தபற்று ஜமற்படிப்பு, ஆரோய்ச்சிப் படிப்பில் முத்திமர பதிக்ேின்ைனர். இந்த 
இரு தரப்பு மோணவர்ேமளயும் ஜ ோதிட ரீதியோே அணுகுவது எப்படி?  

பதில்: புேழ்தபற்ை ேல்லூரியில் துமைத் தமலவரோேப் பணியோற்றும் தபண்மணி 
சமீபத்தில் என்மனப் போர்க்ே வந்திருந்தோர். அவருக்கு 2 மேன்ேள். அதில் மூத்த மேனின் 
 ோதேத்மதப் போர்த்ததில் அவர் புத்தேப் புழுவோே இருப்போர் என்பது ததரியவந்தது. 
இமளய மேனின்  ோதேத்மதப் போர்த்ததில் (ஜமோசமோன தசோ புக்தி நடந்து 
தேோண்டிருந்தது) அவர் ஜதர்வுத் ஜததி அைிவித்த பின்னஜர புத்தேத்மத மேயில் எடுக்கும் 
ரேம் எனத் ததரிந்து தேோண்ஜடன்.  
பின்னர் அந்தப் தபண்மணியிடம் ஜபசிய நோன், உங்ேள் இமளய மேமனக் ேோட்டிலும், 

மூத்த மேன் சற்று அதிேம் படிப்பது ஜபோல் ஜதோன்ைினோலும், இமளய மேனுக்கு உள்ள 
அைிவோற்ைல் (ஐ.ேியூ) மூத்த மேனுக்கு இருக்ேோது என்ஜைன். ஆனோல் அதமன 
ஏற்றுக்தேோள்ள அவர் மறுத்து விட்டோர். இமளய மேமன விட மூத்த மேன் ஜதர்வில் 
அதிே மதிப்தபண் தபறுேிைோர் என்பஜத அவர் கூைிய ேோரணம். 
அைிவோற்ைமலயும், ேல்வி பயிலுவமதயும் ஒன்ைோேப் போர்க்கும் மஜனோபோவத்மத 
தபற்ஜைோர் தவிர்க்ே ஜவண்டும். உளவியலோளர்ேள், ேல்வியோளர்ேமளப் தபோறுத்தவமர, 

மீத்திரக் குழந்மதேள் (Gifted Childrens) என்று ஒரு சில குழந்மதேமளக் 
குைிப்பிடுேின்ைனர்.  
ஆசிரியர், புத்தேம், மேடு ஆேியவற்ைின் துமணயுடன் போடத்மத புரிந்து தேோள்ளும் 
தன்மம உள்ளவர்ேஜள மீத்திரக் குழந்மதேள். ஆனோல் இவர்ேள் எல்ஜலோருக்கும் 
அைிவோற்ைல் அளவு அதிேமோே இருக்ேோது. ஒரு சிலருக்கு ஜவண்டுமோனோல் இருக்ேலோம். 
தபோதுவோே ஐ.ேியூ அதிேமுள்ள குழந்மதேள் போடத்தில் முழுமமயோே ேவனம் தசலுத்த 
மோட்டோர்ேள். ஆசிரியர்ேள் தசோல்வமத அப்படிஜய ஏற்றுக்தேோள்ளோமல், பதில் ஜேள்வி 
எழுப்புவர். 
லக்னோதிபதி லக்னத்தில் இருந்து, வோக்கு அதிபதி வோக்கு ஸ்தோனத்தில் இருப்பது 
ஜபோன்ை அமமப்மபப் தபற்ை குழந்மதேளுக்கு, நல்ல தசோபுக்தி நமடதபறும் ஜபோது 
நூற்றுக்கு நூறு மதிப்தபண்ேமள எளிதோேப் தபறுவோர்ேள். தமடேள் ஏற்படோது. 
நல்ல மதிப்தபண் தபற்ைதோல் புேழ்தபற்ை ேல்லூரியில் ஜமற்படிப்பு. அங்ேிருந்து சிைந்த 
நிறுவனத்தில் நல்ல சம்பளத்திற்கு பணியில் ஜசரும் இவர்ேள், தங்ேளின் வோழ்க்மேமய 
சுருக்ேிக் தேோள்ேின்ைனர். இவர்ேளில் சிலருக்கு வோழ்வில் ஏதோவது ஒரு சிைிய 
பிரச்சமன ஏற்படும் ஜபோது அதமன தீர்க்ே முடியோமல் அவதிப்படுேின்ைனர். சிலருக்கு 
வோழ்க்மேஜய சின்னோபின்னமோேி விடுேிைது. 
ஐ.ேியூ. அதிேமுள்ள மோணவர்ேள் படிப்பில் சுமோரோே இருந்தோலும், குைிப்பிட்ட போடத்தில் 
நூற்றுக்கு நூறு மதிப்தபண் எடுப்போர்ேள். அதற்கு ேோரணம் சம்பந்தப்பட்ட போடத்மத 
நடத்தும் ஆசிரியர் பயிற்றுவிக்கும் முமை வித்தியோசமோனதோே, அந்த மோணவருக்கு 
பிடித்தமோன முமையில் இருக்கும்.  
ேல்வியில் கூட தங்ேள் வோழ்க்மேக்குத் ஜதமவயோன விடயங்ேளில் மட்டுஜம அதிே 
ேவனம் தசலுத்துவர். எனஜவ ஐ.ேியூ அதிேமுள்ள மோணவர்ேள் தங்ேள் வோழ்வில் 
ேஷ்டங்ேள் ஏற்பட்டோலும் அதமன சமோளிக்கும் மனப்பக்குவத்மதப் தபற்ைவர்ேளோே 
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இருக்ேிைோர்ேள். 
ேல்வி என்பது மனம் ததோடர்போனது. எனஜவ, மோணவர்ேமள ேல்வி ேற்கும் சூழலுக்கு 
ஆசிரியர்ேள் முதலில் ஊக்ேப்படுத்தி தயோர்படுத்த ஜவண்டும். எனினும் ஒவ்தவோரு 
மோணவனின் ரோசி, நட்சத்திரம், தசோ புக்தி என்ன என்பமத ததரிந்து தேோள்ள முடியோது.  
தபற்ஜைோர்தோன் தங்ேளது மேன், மேளுக்கு என்ன தசோபுக்தி நடக்ேிைது என்று ேருத்தில் 
தேோண்டு அவர்ேளுக்கு ஜதமவயோன சூழமல ஏற்படுத்தித் தர ஜவண்டும்  

  

 

7 புத்திசோலித்தனம், வரீம், அன்பு ஆேியமவ ஒருவருக்கு ஒருவர் மோறுபடுவது ஏன்?    

 

ஒரு ேரு உருவோகும் ஜபோது அதில் டி.என்.ஏ., ஆர்.என்.ஏ ஜபோன்ை அடிப்பமட மூலக் 
கூறுேமள தபற்ஜைோரின் மரப்புக்கூைில் இருந்து ேருவுக்கு ேடத்துவது 5ஆம் இடம் 
மற்றும் அதற்கு உரிய ேிரேமோகும். எனஜவ, ஒருவர்  ோதேத்தில் 5ஆம் இடம் நன்ைோே 
இருக்ே ஜவண்டும். 
ஐந்தோம் அதிபதி நன்ைோே இருந்தோல் முன்ஜனோர்ேள் ஜசர்த்து மவத்த தசோத்து, தேௌரவம், 

போரம்பரியத்மத அந்த  ோதேர் ேோப்போற்றுபவரோேவும், முன்ஜனோர்ேளின் தசோத்மத மவத்து 
முன்னுக்கு வருபவரோேவும் இருப்போர்.  
ஒருவரின்  ோதேத்தில் 5ஆம் இடம் பலவனீமோே இருந்தோலும், லக்னோதிபதி நன்ைோே 
இருந்தோல் தனது முயற்சியோல் வோழ்க்மேயில் அவர் முன்ஜனறுவோர். ஆனோல் 
ஒருமுமை முயன்ைோல் இவர்ேளுக்கு தவற்ைி ேிமடக்ேோது. பலமுமை முயற்சிக்ே 
ஜவண்டும்.  
லக்னோதிபதி நன்ைோே இருந்து (ஆட்சி, உச்சம் தபறுதல்), நீச்சம் தபைோமல் பரிவர்த்தமன 
ஜயோேம் தபற்ைிருந்தோல் அவருக்கு வரீம், விஜவேம் ஒருஜசர இருக்கும்.  
ஜ ோதிடத்மதப் தபோறுத்தவமர சண்மட, சச்சரவுேமள உருவோக்ேக் கூடியது 6ஆம் 
இடமோகும். ஒருவர்  ோதேத்தில் 6க்கு உரியவன் பலவனீம்/மமைந்து இருந்தோல், அவர் 
சண்மட, சச்சரவில் ஈடுபட மோட்டோர். 
ஆறுக்கு உரியவர் 6இல் (வலுவோே) இருந்தோல் அந்த  ோதேர் எப்ஜபோதும் சண்மடயிட்டுக் 
தேோண்டிருப்போர். ஏதோவது ஒரு பிரச்சமனமயக் ேிளப்புவோர். ஜநரடியோே சண்மடயில் 
இைங்ேோவிட்டோலும், மற்ைவர்ேமள தூண்டிவிட்டு ேலேம் ஏற்படுத்துவர். ேடன் 
ததோல்மலயும் ஏற்படும்.  
 

 

8 மனிதனின் ேமடசிப் பிைவியில் வோழ்க்மே நிமல எப்படி இருக்கும்?    

 

ஜ ோதிடத்மதப் தபோறுத்தவமர ஒரு மனிதன் எத்தமன பிைவி எடுப்போர் என்பமத 
ேணிப்பது பற்ைி முந்மதய பதில்ேளில் கூைியிருந்தீர்ேள். ஒருவர் தனது ேமடசிப் 
பிைவிமய எடுக்கும் ஜபோது அவரது வோழ்க்மே நிமல எப்படி இருக்கும். 
அதோவது ஆமசேளுக்கு அடிபணியோமல், திருமணம் தசய்து தேோள்ளோமல் துைவைம் 
பூண்டு பிை உயிர்ேளின் நன்மமக்ேோேஜவ அவர் வோழ்க்மே நடத்துவோரோ?  

பதில்: ஜ ோதிடத்தில் தற்ஜபோது 9 ேிரேங்ேள் (நவேிரேங்ேள்) உள்ளன. ஆனோல் 
முற்ேோலத்தில் 7 ேிரேங்ேள் மட்டுஜம இருந்ததோே சங்ே ேோல நூல்ேள் கூறுேின்ைன. 
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அதன் பின்னர் ஜேது, ரோகு ஆேிய 2 நிழல்/சோயோ ேிரேங்ேள் ஜ ோதிடத்தில் இடம்தபற்ைதோே 
வரலோறு கூறுேிைது. அைிவியல் ஆய்வோளர்ேள் இதமன சூரிய ேரும்புள்ளி (ஜேது), 
சந்திரக் ேரும்புள்ளி (ரோகு) என்று கூறுேின்ைனர்.  
ஒருவர் ரோகுவின் ஆதிக்ேத்தில் தனது ேமடசிப் பிைவிமய முடித்துக் தேோள்ேிைோரோ? 

அல்லது ஜேதுவின் ஆதிக்ேத்தில் முடித்துக் தேோள்ேிைோரோ? என்பமத முதலில் ஜ ோதிட 
ரீதியோே ேணிக்ே ஜவண்டும்.  
ரோகுவின் ஆதிக்ேத்தில் அல்லது ரோகுவின் நட்பு ேிரேங்ேளோன சுக்ேிரன், சனி ஆேியமவ 
ஜயோே நிமலயில் இருந்து ஜமோட்ச ஸ்தோனமும் வலுவோே அமமந்து இறுதிப் பிைவிமய 
அவர் முடித்துக் தேோள்பவரோே இருந்தோல், அவருக்கு அமனத்து சுேஜபோேங்ேமளயும் 
அனுபவிக்கும் வோய்ப்பு ேிமடக்கும். உணவு, உமட, வோேனம், மமனவி, குழந்மத, வசதி 
வோய்ப்பு ஆேியவற்மை அனுபவித்த பின்னஜர அவர் முக்தி அமடவோர். 
ஆனோல் ஜேதுவின் ஆதிக்ேத்தில் முக்தி அமடபவரின் வோழ்க்மே நிமல இதற்கு 
ஜநர்மோைோே இருக்கும். அதோவது, சிறுவயதில் இருந்ஜத துைவைம் எய்துதல், பள்ளிப் 
பருவத்திஜலஜய ேோவி உமட அணிவது ஜபோன்ைமவ அவருக்கு நிேழும். திருமணம் 
தசய்து தேோண்டோலும் குழந்மத போக்ேியம் ேிமடக்ேோமல் ஜபோேலோம். குழந்மத 
பிைந்தோலும், அவர்ேளோல் அவஸ்மதப்பட்டு அதன் பின்னர் முக்தி அமடய ஜநரிடும்.  
எனஜவ, ஒருவரின்  ோதேத்மத முழுமமயோே ேணித்த பின்னஜர அவரின் இறுதிப்பிைவி 
எப்படி இருக்கும் எனக் கூை முடியும்.  
 

 

9  சிரித்த முேம்; சிடுமூஞ்சி – இதற்கும் ஜ ோதிடத்திற்கும் ததோடர்பு உண்டோ?    

 

தபோதுவோே சனி/தசவ்வோய்/ரோகு/ஜேது ஆேியவற்ைில் ஏதோவது ஒன்று லக்னத்தில் 
இருந்தோல் அவரது முேத்தில் சிடுசிடுப்பு ேோணப்படும். குைிப்போே தசவ்வோய் லக்னத்தில் 
இருந்தோல் மூக்ேிற்கு ஜமல் ஜேோபப்படுபவரோே இருப்போர். 
லக்னத்தில் சூரியன் இருந்தோலும் அவரது ஜேோபம் சுட்தடரிக்கும் வமேயில் இருக்கும். 
ஆனோல் நியோயமோன விடயத்திற்கு மட்டுஜம ஜேோபம் வரும். லக்னத்தில் சனி இருந்தோல் 
அவருக்கு அசட்டுத்தனமோன ஜேோபம் இருக்கும். ஆனோல் அவரது மனதில் என்ன 
நிமனக்ேிைோர்ேள் என்பமத முே போவமனயில் இருந்து அைிய முடியோது. 
லக்னத்தில் சுக்ேிரன், குரு, புதன், வளர்பிமை சந்திரன் அமர்ந்திருந்தோல் அவர்ேள் 
எப்ஜபோதும் சிரித்த முேத்துடன் ேோணப்படுவோர்ேள். சிலருக்கு லக்னத்தில் சனி 
இருந்தோலும், நல்ல நிமலயில் உள்ள குரு (வக்ரம், நீச்சமமடயோத, போவிேள் ஜசர்க்மே 
தபைோத) அந்த சனிமயப் போர்த்தோல் அவர்ேள் எப்ஜபோதும் சிரித்துக் தேோண்ஜட 
இருப்போர்ேள். எதிரில் இருப்பவர் மபத்தியம் என்று நிமனக்கும் அளவுக்கு சிரிப்போர்ேள்.  
ஜமலும் 5, 9வது இடத்திற்கு உரிய ேிரேங்ேள் லக்னத்தில் இருந்தோலும் அந்த  ோதேர் 
சிரித்த முேத்துடன் இருப்போர். ஏதனன்ைோல் 5ஆம் இடம் ஒருவரின் மனப்போன்மமமய 
குைிக்கும். ஒருவரின்  ோதேத்தில் 5க்கு உரியவர் லக்னத்தில் இருந்தோல் அவர் 
பலவற்மையும் அலசி ஆரோய்ந்து ததளிவோன முடிதவடுப்பவரோேவும், ஜேோபத்மத எளிதில் 
தவளிப்படுத்தோதவரோேவும், எப்ஜபோதும் மலர்ந்த முேத்துடன் இருப்போர். 
சிரித்த முேம், சிடுமூஞ்சி ஆேியவற்மைப் பற்ைி மட்டுமல்லோமல், உடலமமப்பு, குணம் 
ஆேியவற்மைப் பற்ைியும் சங்ே ேோல ஜ ோதிட நூல்ேளில் கூைப்பட்டுள்ளது.  
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10  சிலருக்கு ஒன்றுக்கும் ஜமற்பட்ட மமனவிேள் இருந்தோலும், பிை தபண்ேளுடன் 
ததோடர்பு ஏற்படுவது ஏன்?    

Tamil Astrology:   

  

ஜ ோதிடத்தில் ஏே தோர (ஒஜர மமனவி)  ோதேங்ேள், பல தோர (பல மமனவிேள்) 
 ோதேங்ேள் உண்டு. ஒரு சிலர் முதல் திருமணம் முடித்தவுடன் அடுத்த ஆண்ஜட 
மீண்டும் ஒரு திருமணம் தசய்து தேோள்வர். இவர்ேளுக்கு ஒரு திருமணத்தோல் 
மனத்திருப்தி ஏற்படோது. 
சமீபத்தில் என்னிடம் இதுஜபோன்ைததோரு  ோதேம் (பல மமனவிேள் உமடயவர்) வந்தது. 
அவருக்கு ஜமஷ லக்னம், ஜமஷ ரோசி, அஸ்வினி நட்சத்திரம். அவருக்கு லக்னத்திஜலஜய 
ஆண் ேிரேங்ேளோன குரு, தசவ்வோய் வலுவோே இருந்தது. சந்திரனும் ஜசர்க்மே 
தபற்ைிருந்தோர்.  அவருக்கு தசவ்வோய் லக்னோதிபதி. அது லக்னத்திஜலஜய இருப்பதோலும், 

குருவும் லக்னத்தில் உள்ளதோலும் அவர் ஒழுக்ேத்தில் சிைந்து விளங்ே ஜவண்டும். 
ஜமலும், 4ஆம் அதிபதியோன சந்திரனும் லக்னத்திஜலஜய 2 ஜயோே ேிரேங்ேளின் ஜசர்க்மே 
தபற்றுள்ளதோல் அவர் ஒழுக்ே சீலரோே விளங்ே ஜவண்டும். 
ஜமஜலோட்டமோேப் போர்த்தோல் இவருமடயது மிே சிைப்போன  ோதேம். மிேவும் 
ஏழ்மமயோன நிமலயில் இருந்து முன்ஜனைி தசல்வோக்ேோன நிமலமய அவர் 
எட்டியிருந்ததோல் தற்ஜபோது அவருக்கு ேோசு, பணத்தில் குமையில்மல. 
ஆனோல் லக்னத்தில் உள்ள தசவ்வோய், குரு, சந்திரனின் ஜசர்க்மேமய, 11ஆம் இடத்தில் 
உள்ள சனி (போதேோதிபதி) போர்த்ததோல், அவருக்கு ேோம இச்மச அதிேரித்துவிட்டது. 
இதனோல் அவருக்கு ஒன்றுக்கும் ஜமற்பட்ட மமனவிேள் உருவோேினர். இன்மைய 
ஜததியில் அவருக்கு 3 மமனவிேளும், 6 குழந்மதேளும் உள்ளனர். இதுமட்டுமின்ைி ஜவறு 
சில தபண்ேளிடமும் அவருக்கு ததோடர்பு ஏற்பட்டுள்ளமத அவஜர ஒப்புக்தேோண்டோர். 
அவரது  ோதேத்தில் ஜபோேஸ்தோனத்திற்கு உரிய ேிரேமோன புதன், தனக்கு 12இல் 
மமைந்து சூரியனுடன் ஜசர்ந்துவிட்டோர். இதனோல் இவருக்கு ஜபோேம் ததோடர்ந்து 
ேிமடக்கும் நிமல ஏற்பட்டுள்ளது. அதுமட்டுமின்ைி சுக்ேிரனுடன், ரோகு இருந்ததோல் (3வது 
வடீ்டில்) நீண்ட ஜநரம் ேலவி புரியும் ஆற்ைலும் அவருக்கு இருந்தமத ஒப்புக்தேோண்டோர். 
ஜமலும், தன்மன விரும்பி ஏற்றுக்தேோள்ளும் தபண்ேளுடன் மட்டுஜம தோம் ததோடர்பு 
மவத்துக் தேோள்வதோேவும், தோமோே யோமரயும் பலவந்தப்படுத்துவதில்மல என்றும் தனது 
தரப்பு நியோயத்மதக் கூைினோர்.  
அவர் ேோமத்தில் மிகுந்த நோட்டம் உள்ளவரோே இருந்தோலும், லக்னத்தில் சுபேிரேங்ேள் 
இருப்பதோல், விருப்பமில்லோத தபண்ேளுக்கு அவர் போதிப்பு ஏற்படுத்துவதில்மல. இப்படி 
ஒருபுைம் நல்ல மனிதரோேவும், மறுபுைம் பல தபண்ேளுடன் ததோடர்புள்ளவரோேவும் அவர் 
வோழ்க்மே நடத்தி வந்துள்ளோர். 
தற்ஜபோது 45 வயமதக் ேடந்து விட்ட அவருக்கு இனி வரும் ேோலங்ேள் சிைப்போே 
இல்மல என்பமதயும், தபண்ேள் விடயத்தில் அவர் இனியும் ேவனமோே 
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இல்லோவிட்டோல், தபண் பிரச்சமனயோல் நீதிமன்ைத்தில் வழக்குேமளச் சந்தித்து 
அவமோனப்படுவதுடன், தனது தசோத்துக்ேமளயும் இழக்ே ஜநரிடும் என ஆஜலோசமன கூைி 
அனுப்பிஜனன்  

 

 

11  அடுத்த த ன்மத்மத சிைப்போே அமமத்துக் தேோள்ளும் தகுதி மனிதர்ேளுக்கு 
உண்டோ?    

 

தற்ஜபோமதய வோழ்க்மேயில் நல்ல ேோரியங்ேமள தசய்து, போவங்ேமள தவிர்த்தோல், 

அடுத்த த ன்மத்தில் சிைப்போன வோழ்க்மே அமமயும் என்று சிலர் கூறுேின்ைனர். 
இதமன ஜ ோதிடம் எப்படிப் போர்க்ேிைது?  

பூர்வ த ன்மம், தற்ஜபோமதய த ன்மம், அடுத்த த ன்மம் ஆேியவற்மை உணர்த்துவஜத 
 ோதேம்/ஜ ோதிடத்தின் பிரதோன தேோள்மே. நவேிரேங்ேளும் இமதத்தோன் 
உணர்த்துேின்ைன.  
ஊழ்விமன பற்ைி வள்ளுவமர குைிப்பிட்டுள்ளோர். ஜ ோதிடத்மதப் தபோறுத்த வமர 
சனிதோன் ஊழ்விமனக் ஜேோள். அது எந்தவடீ்டில் இருக்ேிைது, எந்த ேிரேத்துடன் 
ஜசர்ந்துள்ளது, எந்த நட்சத்திரத்தில் அமர்ந்துள்ளது என்பமதப் தபோறுத்ஜத அந்த  ோதேர் 
தன் வோழ்வில் ேிமடக்கும் ஜயோேங்ேமள தமடயில்லோமல் அனுபவிப்போரோ? என்பமதக் 
கூை முடியும்.  
ஊழ்விமனக் ஜேோமள மவத்துதோன் முற்பிைவி, தற்ஜபோமதய த ன்மம், மறுத ன்மம் 
ஆேியவற்மைக் ேணிக்ே முடியும். ஒரு சிலர் 4 பங்ேளோ மவத்திருந்தோலும், அதமன 
அனுபவிக்ே முடியோமல் வோடமே வடீ்டில் வசிப்போர்ேள். இது ஊழ்விமனப் (முன் 
த ன்மத்தில் தசய்த போவம்) பயன். 
தபரும்போலோன தபண்ேள்/ஆண்ேளின் திருமணத்தில் தபரும் தமடயோே தசவ்வோய் 
ஜதோஷம் ேருதப்படுேிைது. ஆனோல் இந்த ஜதோஷம் எப்படி ஏற்படுேிைது என்று நம்மில் 
பலருக்கு ஜ ோதிட ரீதியோே ததரிவதில்மல. 
தசவ்வோய் ஜதோஷம் குைித்து ஒரு கூட்டத்தில் என்மனப் ஜபசும்படி அமழத்திருந்தோர்ேள். 
அதில் ஜபசிய நோன், சஜேோதரத்துவத்திற்கும், பூமிக்ேோரேனோேவும் தசவ்வோய் 
விளங்குேிைோர். எனஜவ, முற்பிைவில் சஜேோதர/சஜேோதரிேளுக்கு துஜரோேம் தசய்தவர்ேள், 

அடுத்தவர் தசோத்துக்ேமள அபேரித்தவர்ேளுக்கு இந்த த ன்மத்தில் தசவ்வோய் ஜதோஷம் 
இருக்கும். 
மற்ைவர்ேளின் உமழப்பில் (ரத்தம்) குளிர் ேோய்ந்தவர்ேளுக்கும் ேடுமமயோன தசவ்வோய் 
ஜதோஷம் ஏற்படும். குைிப்பிட்டுக் கூை ஜவண்டுதமன்ைோல் 7, 8வது இடத்தில் தசவ்வோய் 
அமர்வதோல் திருமணம் தள்ளிப்ஜபோகும். இளமம முடியும் தருவோயில், ேோலம் ேடந்த 
நிமலயில் திருமணம் மேகூடும். இதுதோன் தசவ்வோய் ஜதோஷம் என்று கூைிஜனன்.  
எனஜவ, அடுத்த பிைவியில் தசவ்வோய் ஜதோஷம் ஏற்படக் கூடோது என்று விரும்புபவர்ேள், 

இந்த த ன்மத்தில் தன்னுமடய சஜேோதர/சஜேோதரிேளுக்கு தீமம தசய்யோமல், 

தசோத்துக்ேமள ஏமோற்ைிப் பைித்துக் தேோள்ளோமல் இருந்தோஜல ஜபோதும். முடிந்த வமர 
அவர்ேளின் முன்ஜனற்ைத்திற்ேோேப் போடுபடுங்ேள்; இல்லோவிட்டோல் ஒதுங்ேி நில்லுங்ேள்; 

தேடுதல் தசய்யக் கூடோது என்றும் அைிவுறுத்திஜனன்.  
இந்தப் பிைவியில் நல்ல ேோரியங்ேமள தசய்து, தியோேங்ேள் மூலமோே அடுத்து வரும் 
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பிைவி, அடுத்து வரும் சந்ததி ஆேியவற்மை சிைப்போே உருவோக்ே நம்மிடமும் 
வோய்ப்புேள் உள்ளது. ஆனோல் அதற்கும்  ோதேத்தில் இடம் இருக்ே ஜவண்டும் என்பது 
குைிப்பிடத்தக்ேது.  
ஒரு சில  ோதேர்ேள் நல்ல ேோரியம் தசய்ய நிமனத்தோலும், அவர்ேளுக்கு நடக்கும் 
ஜமோசமோன தசோ புக்தி அதமனச் தசய்ய விடோமல் தடுத்து விடுவமதயும் போர்க்ேிஜைோம். 
இமதத்தோன் “அவன் சும்மோ இருந்தோலும் அவன் சுழி சும்மோ இருக்ே விடோது” என்று 
தபரியவர்ேள் கூறுவர்.  
 

 

12  ேோமத்மத அடக்ே என்ன தசய்ய ஜவண்டும்?    

 

ஒருவரது  ோதேத்தில் 3ஆம் இடம் இச்மசக்குரியதோே தேோள்ளப்படுேிைது. இதில் இச்மச 
என்ை வோர்த்மதக்கு ேோமம் என்று மட்டும் தபோருள் தேோள்ளக் கூடோது. ஒரு சிலருக்கு 
பணத்தின் மீது இச்மச இருக்கும். மற்தைோருவருக்கு உணவுப் பண்டங்ேளின் மீது இச்மச 
இருக்கும். சிலருக்கு தங்ேள் ததோழில் மீது இச்மச இருக்கும். உடல் இச்மசயும் இதில் 
அடங்கும்.  
தபோதுவோே 3வது வடீ்டில் நல்ல ேிரேங்ேள் இருப்பது சிைப்போன பலமனத் தரும். 
ஆனோல் 6வது, 8வது, 12வது வடீ்டிற்கு உரிய ேிரேங்ேள் 3இல் அமர்ந்திருந்தோல் தினசரி 
உடலுைவு தேோள்ளக் கூடிய நிமல அல்லது ஒஜர நோளில் பலமுமை உைவு தேோள்ளும் 
எண்ணத்மத அது ஏற்படுத்தும். இவர்ேளுக்கு லக்னோதிபதி சரியோே இருந்து விட்டோல் 
இந்த எண்ணங்ேமள ஒழுக்ே தநைிேள் மூலம் அவர்ேள் ேட்டுப்படுத்துவர்.  
எனஜவ, 3வது வடீ்டில் ஒருவருக்கு என்ன ேிரேம் உள்ளது என்பமதப் போர்ப்பதுடன், 

லக்னோதிபதி யோருடன், எந்த வடீ்டில் இருக்ேிைோர் என்பமதயும் போர்க்ே ஜவண்டும். 
ஏதனன்ைோல் உடல், அழகு, எண்ண ஓட்டங்ேள் ஆேியவற்மை நிர்ணயிப்பது லக்னோதிபதி. 
ேோம இச்மச அதிேம் உமடயவர்ேள் இந்தக் ஜேோயில் வழிபோடு அல்லது பரிேோரங்ேமள 
ஜமற்தேோண்டோல் பலன் ேிமடக்கும் என்று தபோதுவோேக் கூைிவிட முடியோது. அவரவர் 
 ோதேத்தில் உள்ள ேிரே அமமப்புேமளக் தேோண்டு தனிப்பட்ட முமையில் 
பரிேோரங்ேமள வகுக்ே ஜவண்டும்.  
லக்னோதிபதி பலவனீமோே, மமைந்து போவ ேிரேங்ேளுடன் ஜசர்ந்திருந்தோல் முரண்போடோன 
இச்மசேள் மனதில் ஜதோன்றும். உடலுைவில் திருப்தியற்ை நிமல ஏற்படும். 
மமனவிமயப் தபோறுத்த வமர ேணவருக்கு ஜபோதுமோன இன்பம் தேோடுத்திருப்போர். 
ஆனோல் ேணவருக்கு அதனோல் மனத்திருப்தி ஏற்படோமல் ஜபோேலோம். இதனோல் சபலம் 
ஏற்பட வோய்ப்புள்ளது.  
  

ேோம உணர்வும் ஜயோேமும்!    
 

 

புமேப் பிடித்தல், மது அருந்துதல் தவிர்த்து இன்னுஜமோர் அபோயமிருக்ேிைது, அது ேோம 
விருப்பு சம்பந்தமோனது. ஜயோேம் தனது தூய்மமயோக்கும் ஜவமலமயச் தசய்யும் ஜபோது 
உன்னிடம் பதுங்ேிக் ேிடக்கும் ஜவேங்ேமளயும் ஆமசேமளயும் ஜமலுக்கு எைிேின்ைது. நீ 
விஷயங்ேமள ஒளிக்ேோமலும், ஒதுக்ேிமவக்ேோமலும் இருக்ேக் ேற்றுக்தேோள்ள 
ஜவண்டும். நீ அமவேமளச் சந்தித்து, தவன்று, அமவேளுக்குப் புது உருவம் 
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தரஜவண்டும்.  
 

 

ஜயோேத்தின் முதற்பயன் என்னதவனில் மனத்தின் ஆதிக்ேம் தளர்ந்துவிடுேிைது. உள்ஜள 
உைங்ேிக் ேிடக்கும் ஜவட்மேேள் திடீதரன விடுதமலயமடந்து குப்தபன்று ேிளம்பி 
ஆதோரத்மத ஆக்ேிரமிக்ேின்ைன. மனத்தின் ஆதிக்ேம் இருந்த இடத்தில் இமைவனின் 
ஆட்சி ஸ்தோபிக்ேப்படோத வமரயில் ஓர் இமடநிமல ஏற்படுேிைது. அதுசமயம் உனது 
ஜநர்மமயும் சரணமும் ஜசோதமனக்குட்படும்.  
 

 

ேோம உணர்ச்சி ஜபோேன்ை ஜவேங்ேளின் பலமோனது சோதோரணமோே  னங்ேள் அமவேளின் 
மீது அதிேமோேக் ேவனம் தசலுத்துவதிலிருந்ஜத வருேின்ைது. அவர்ேள் அமவேமள மிே 
அழுத்தமோே மறுத்து பலவந்தமோேக் ேட்டுப்படுத்தவும் உள்ஜள அமுக்ேிவிடவும் 
முயல்ேின்ைனர். ஆனோல் ஒன்மை நிமனத்துக்தேோண்ஜட, "அது எனக்கு ஜவண்டோம், அது 
எனக்கு ஜவண்டோம்" என்று தசோல்லிக்தேோண்டு ஜபோனோல் நீ அதற்குப் பந்தப்பட்டுப் 
ஜபோேிைோய். நீ தசய்ய ஜவண்டியது என்னதவனில், அமத உன்னிடமிருநூது சிலக்ேி, 
அதனுமடய உைவு மவத்துக்தேோள்வமத நிறுத்தி, கூடுமோனவமர அமதக் ேவனிக்ேோமல் 
இருந்துவிட ஜவண்டும். நீ அமத நிமனக்ே ஜநரிட்டோலும் அசட்மடயோயும் 
ேவமலயில்லோமலும் இருந்துவிட ஜவண்டும்.  
 

 

ஜயோேத்தின் தநருக்ேத்தினோல் ஜமஜல ேிளம்பிவரும் ஜவேங்ேளும் ஆமசேளும் உனக்கு 
அந்நியமோயும் புைஉலேமேச் ஜசர்ந்தமவயோயும் இருப்பமவஜபோலக் ேருதி அமவேமளப் 
பற்ைற்ை ஜநோக்குடனும் அமமதியுடனும் நீ சந்திக்ே ஜவண்டும். இமைவன் அவற்மை 
எடுத்துக்தேோண்டு உருமோறுதல் தசய்யும் தபோருட்டு அவற்மை இமைவனுக்ஜே 
அர்ப்பணம் தசய்துவிட ஜவண்டும்.  
உன்மன ஒருதரம் இமைவனுக்குத் திைந்துவிட்டு, இமைவனது சக்தியும் உன்னுள்ஜள 
இைங்ேிவர ஆரம்பித்தபிைகு நீ பமழய சக்திேஜளோடு ஒட்டிக்தேோண்டிருக்ே முயன்ைோல், 

ததோந்தரவுேளுக்கும், ேஷ்டங்ேளுக்கும் அபோயங்ேளுக்கும் நீஜய வழிஜதடிக்தேோள்வோய். நீ 
விழிப்புடனிருந்து, உனது ஆமசேமளத் திருப்தி தசய்வதன் தபோருட்டு இமைவமன ஒரு 
மமைப்போே உபஜயோேித்துக் தேோள்ளோதபடி போர்த்துக்தேோள்ள ஜவண்டும். 
 
 

13 உதிக்கும் ஜபோது விதிக்ேப்பட்டது என்ன?    

 

ஒரு குழந்மத பூமியில் பிைக்கும் ஜபோது உள்ள ேிரே அமமப்புேள், இவனுக்கு/இவளுக்கு 
இதுதோன் என்று நிர்ணயித்து விடுேின்ைன. படிப்பு இவ்வளவுதோன், மமனவி 
இப்படித்தோன், சோப்போடு இவ்வளவுதோன் என உதிக்கும் ஜபோஜத விதிக்ேப்பட்டு விடுேிைது. 
எனஜவ உதிக்கும் ஜபோது நமக்கு விதிக்ேப்பட்டது என்ன என்பமத (வோழ்க்மே சூட்சுமம்) 
அைிந்து அதற்கு ஏற்ைவோறு வோரிசுேளுக்கு வோழ்க்மேத் துமணமய தபற்ஜைோர் 
அமமத்துத் தர ஜவண்டும். நம்மிடம் 10 வடீு உள்ளது, 25 ஜபருந்து ஓடுேிைது என்ை 
வமேயில் அந்தஸ்து போர்த்து திருமணம் தசய்து மவத்தோல் சிைப்போே இருக்ேோது. 
ஏதனன்ைோல் மேனின்  ோதேத்தில் மமனவி ஸ்தோனம் பலவனீமோே இருந்தோல் ஏமழக் 
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குடும்பம், 10ஆம் வகுப்பு படித்த தபண்மண மணமுடித்தோல்தோன் அவரது வோழ்க்மே 
இறுதிவமர சிைப்போே இருக்கும். 
உதோரணமோே, சிலருக்கு ஈனப் தபண்ணுடன் (படிப்பு, அந்தஸ்து, வசதி குமைந்த) வோழ 
ஜவண்டும் என்ை ேிரே அமமப்பு உள்ளவர்ேளும் இருக்ேிைோர்ேள். மிேவும் உயர்ந்த 
அந்தஸ்தில் உள்ள குடும்பத்மதச் ஜசர்ந்த, சிவில் சர்வஸீ் ஜதர்வில் அதிே மதிப்தபண் 
எடுத்து தவற்ைி தபற்ை ஒருவர், குைத்தி இனத்மதச் ஜசர்ந்த தபண்மண திருமணம் 
தசய்து தேோண்டோர்.  
ஜமலும், அப்தபண் குைத்தி இனத்மதச் ஜசர்ந்தவரோே இருந்தோலும், ேஷ்டப்பட்டு படித்து 
அரசு உத்திஜயோேத்தில் உள்ளோர். பல தபண்ேமளப் போர்த்தும் மனதில் திருமண ஆமச 
ஜதோன்ைோத சிவில் சர்வஸீ் அதிேோரிக்கு, குைத்தி இனத்மதச் ஜசர்ந்த அப்தபண்மண 
ேண்டதும் திருமணம் தசய்து தேோள்ள ஜவண்டும் என ஜதோன்ைியுள்ளது. 
அவர் இதுகுைித்து என்னிடம் ஜேட்கும் முன்போேஜவ அவரது  ோதேத்மத நோன் (சிவில் 
சர்வஸீ் ஜதர்வின் ஜபோது) போர்த்துள்ஜளன். அப்ஜபோஜத அவருக்கு தகுதி, அந்தஸ்து, படிப்பு 
குமைவோன தபண்தோன் மமனவியோே வருவோர் என்று ததரியும். 
திருமணம் குைித்து அவர் பலமுமை ஜேள்வி எழுப்பியும், புன்சிரிப்மப மட்டுஜம பதிலோே 
அளித்ஜதன். அவரும் முயன்ைவமர முயற்சித்துப் போர்த்தோர். இப்ஜபோது திருமணத்திற்கு 
என்ன அவசரம், முதலில் சிவில் சர்வஸீ் ஜதர்மவ தவற்ைிேரமோே முடியுங்ேள் என்று 
சமோதோனப்படுத்தி அனுப்பி மவத்ஜதன்.  
  
 

14  உணவுப் பழக்ேம் மூலம் ேோமத்மதக் ேட்டுப்படுத்த முடியுமோ?  ேோம இச்மச அடக்ே 
முடியோத நிமலயில் உள்ளவர்ேளுக்கு, தபோதுவோன பரிேோரம் ஏதோவது உள்ளதோ?  

 
 

உணவுப் பழக்ேம் என்பது பல்ஜவறு உணர்ச்சிேமளக் ேட்டுப்படுத்தக் கூடிய விடயமோே 
நமது நோட்டில் ேருதப்படுேிைது. உதோரணமோே, துைவிேள், பூசோரிேள், சன்னியோசிேள் 
ஆேிஜயோர் சோத்வேீ (உப்பு, ேோரம் இல்லோத) உணவுேமள உட்தேோள்ேின்ைனர். அந்த 
உணவின் மூலம் உடல் இயக்ேத்திற்கு ஜதமவயோன சக்தி ேிமடக்கும் என அவர்ேள் 
கூறுேின்ைனர்.  
 

ஆனோல், ேடுமமயோன விரதப்ஜபோக்குடன் வோழக்கூடிய பூசோரிேள், சன்னியோசிேளில் ஒரு 
சிலர் ேோம லீமலேளில் ஈடுபட்டதோே சிக்ேிக் தேோள்ேின்ைனர். இது ஏன்? 

பதில்: உடல் நலமன நிர்ணயிக்கும் முக்ேிய ேோரணிேளில் ஒன்ைோே உணவு திேழ்ேிைது. 
ஆனோல் உணவின் மூலமோே மட்டுஜம ஒருவருக்கு ேோம எழுச்சி ஏற்படுவதில்மல. இந்த 
விடயத்தில் மனித மனத்மதயும் ேணக்ேில் தேோள்ள ஜவண்டும்.  
ஒருவரின்  ோதேத்தில் லக்னோதிபதி, ரோசிநோதன் ஆேிய இரண்டின் நிமலமயயும் போர்க்ே 
ஜவண்டும். லக்னோதிபதி, ரோசிநோதன் ஆேிய இருவரும் நன்ைோே இருக்ே ஜவண்டும். அப்படி 
இல்லோவிட்டோல் அந்த ேிரேங்ேளின் தமச நடக்கும் ஜபோது அவர்ேள் போமத மோைி ேோம 
லீமலேளில் ஈடுபட ஜநரிடும். எனஜவ, உணவுப் பழக்ேத்தோல் மட்டுஜம ேோம இச்மசமய 
குமைத்து விட முடியும் என்று எண்ணக் கூடோது. 
தவங்ேோயம், பூண்டு, அமசவ உணவுேள் ஆேியவற்மைத் தவிர்த்து போதி உப்பு, போதி 
ேோரத்தில் மட்டும் சோப்பிட்டோல் ேோம இச்மச முற்ைிலுமோே அடங்ேிவிடோது. மனமதக் 
ேட்டுப்படுத்துவதற்கும் சில பயிற்சிேமளச் தசய்ய ஜவண்டும். அதற்கு மஜனோேோரேன் 
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(சந்திரன்) ஒருவரின்  ோதேத்தில் நன்ைோே இருக்ே ஜவண்டும்.  
ஜ ோதிடத்தில் சந்திரமன பலவனீப்படுத்தும் ேிரேங்ேளும் உள்ளன. அதுஜபோன்ை 
ேிரேங்ேளின் தமச நடக்கும் ஜபோது சம்பந்தப்பட்டவர் கூடுதல் ேவனத்துடன் இருக்ே 
ஜவண்டும்.  
இஜதஜபோல் 3, 6, 8, 12க்கு உரியவர்ேளின் தமச நடக்கும் ஜபோது தபோதுவோேஜவ ேோம 
இச்மச அதிேரிக்கும். அதுஜபோன்ை ேோலத்தில் சம்பந்தப்பட்டவர் தன்மன 
ேட்டுப்படுத்துவதற்ேோன முயற்சிேமள எடுக்ே ஜவண்டும். அமத விடுத்து மனம் ஜபோன 
ஜபோக்ேில் ேோம லீமலேளில் ஈடுபட்டோல் சிமை தண்டமன, அவமோனம் ஆேியவற்மை 
ஏற்ே ஜநரிடும். 
 
 

இந்த விஷயத்மதப் தபோறுத்தவமர தபோதுவோன பரிேோரம் என எமதயும் கூை முடியோது. 
சம்பந்தப்பட்டவரின்  ோதேத்மத முழுமமயோேப் போர்த்த பின்னஜர அவருக்ேோன 
பரிேோரத்மதக் கூை முடியும்.  
உதோரணமோே, 3, 6, 8, 12க்கு உரியவர்ேளின் தமச நடக்கும் ஜபோது அவருக்கு ஏழமரச் சனி 
நடந்தோல், அவர் எப்படி வோழ்ந்தோலும் ேோம இச்மசேள் ததோடர்போன விவேோரங்ேளில் 
சிக்ேிக் தேோள்வோர். 
ஒரு சிலர் தசோந்த ஊரில் இருந்தோல் தோஜன பிரச்சமன என்று மனதில் நிமனத்துக் 
தேோண்டு, அண்மட மோநிலத்திற்கும், அயல்நோடுேளுக்கும் தசன்று தங்ேள் இச்மசேமளத் 
தீர்த்துக் தேோள்ேிைோர்ேள். இதனோல் அவர்ேள் விதியிடம் இருந்து தப்பமுடியோது. மோைோே 
உடல்நலமனக் தேடுத்துக் தேோள்ேிைோர்ேள். இதுவும் ஒரு வமேயில் அவர்ேளுக்கு 
தண்டமனயோேஜவ ேருதப்படும். 
எனஜவ, அதுஜபோன்ை ஜமோசமோன தமச நடக்கும் ஜபோது மனமத அடக்ே தியோனம் 
தசய்வஜத சிைந்தது என சில நூல்ேளில் கூைப்பட்டுள்ளது. ஆனோல் இன்மைய 
நிமலயில் தியோனம் என்ைோல் என்னதவன்ஜை பலருக்கு ததரியவில்மல. 
அதுஜபோன்ைவர்ேள் ேடுமமயோன உடற்பயிற்சி, பயணம் ஜமற்தேோள்ளலோம்.  
உடற்பயிற்சிக்ேோே தனியோே ஜநரம் ஒதுக்ே முடியோதவர்ேள் அன்ைோடப் பணிேளின் 
மூலம் தனது ஜவமலப்பளுமவ அதிேரித்துக் தேோள்ளலோம். ஜதோட்டம் அமமக்ேலோம், 

உளவோரப் பணிேமள ஜமற்தேோள்ளலோம். இதனோல் அவர்ேளுமடய உடலில் ஏற்படும் 
இச்மசேளும், மனதில் ஏற்படும் மோசுேளும் குமையும்/மமையும்.  
ஒரு சிலர் ஆலயத்திற்கு உள்ஜளஜய தவைோன ேோரியங்ேளில் ஈடுபடுேிைோர்ேஜள? என்று 
பலர் ஜேட்ேலோம். எந்த வமேயோன உடல் உமழப்பும் இன்ைி விதவிதமோன உணவு 
வமேேமள உட்தேோள்வதோல் அவர்ேளுக்கு ேோமஇச்மச அதிேரித்து வழிதவைி 
இருக்ேிைோர்ேள்.  
எனஜவ, உடமல வருத்தி உமழத்து, ஏமழ, எளிய மக்ேளுக்கு பயன்படும் விதத்தில் சில 
பணிேமள ஜமற்தேோண்டோல் மனம் ததளிவுதபறும். அதுமட்டுமின்ைி ேோமம் நிமலயோனது 
அல்ல என்பமத சம்பந்தப்பட்டவர்ேள் மனதளவில் உணர ஜவண்டும்.  
அதமன உணர முடியோதவர்ேள் மருத்துவமமனக்கு தசன்று ஜநோயோளிேளுக்கு சில 
பணிவிமடேமளச் தசய்வதுடன், அவர்ேள் படும் அவஸ்மதேமள போர்த்தோல் உடல் 
நிமலயற்ைது என்ை எண்ணம் அவர்ேள் மனதில் ஆணித்தரமோே பதிவோேிவிடும் 
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15 முன்கூட்டிஜய அ ைியும் ச க்தி உ ண்மமயோ?   

  
 

 

Tamil Astrology: ஏதோவது ஒரு நல்லது, தேட்டது நமடதபறுவதற்கு முன்பு சிலருக்கு சில 
அைிகுைிேள் ததரியும் அல்லது சில நிேழ்வுேள் அவர்ேளுக்கு நடக்கும் என்று கூறுவது 
உண்மமயோ? அது எப்படி ஏற்படுேிைது?  

 

                                                            ஒவ்தவோரு  ோதேத்திலும் லக்னத்திற்கு 5ஆம் இடம் பூர்வ 
புண்ணியம் என்று தசோல்வோர்ேள். அந்த பூர்வ புண்ணியஸ்தோனத்தில் சுப ேிரேங்ேள் 
அமர்ந்திருந்தோல் ஒரு இன்டியூஷன் பவர் (உ ள்ளுண ர்வு ச க்தி) அவர்ேளுக்கு உண்டு. 
சங்ே ேோல நூல்ேளில் போர்த்தீர்ேளோனோல் நிமித்தம், அசரீரி என்தைல்லோம் தசோல்வோர்ேள்.  
 

உதோரண த்திற்கு, அவர் தவளியில் வந்தோர் உடஜன ேோக்மே வடமிருந்து இடமோேப் 
ஜபோய்விட்டது. அதனோல் அவர் திருப்தியில்மல என்று தசோல்லிவிட்டோர். அதனோல் அந்த 
ஜவமலமய அப்படிஜய விட்டுவிட்டோர். சில நிமித்தங்ேமளயும் நோம் போர்க்ே ஜவண்டும். 
நிமித்தங்ேமளப் போர்த்துப் போர்த்து பழக்ேப்பட்டோஜலஜய நமக்கு இன்டியூஷதனல்லோம் வர 
ஆரம்பிக்கும்.  
 
 
 

 

16 வடீு, மனை வோங்ே ஜ ோதிடம் அவசியமோ?   

  சிலர் வடீ்டு மமன வோங்குவமத, வடீு ேட்டுவமத முதலீடோேஜவ தசய்ேிைோர்ேள். அப்படி 
வோங்ேிவிட்ட பிைகு சட்டச் சிக்ேல், இரண்டு ஜபர் பதிவு தசய்துவிட்டோர்ேள், ரவுேளோல் 
மிரட்டப்படுேிைோர்ேள் என்தைல்லோம் வருேிைது. இப்படி மக்ேள் நிமைய 
ேஷ்டப்படுேிைோர்ேள். இதுஜபோன்ை பிரச்சமனேமள, உங்ேமளப் ஜபோன்ை ஜ ோதிடர்ேளிடம் 
ஆஜலோசமன தபற்ை பின்னர் வோங்ேினோல் தவிர்க்ே முடியுமோ?  

 

 தினசரி ஒருத்தமரயோவது இதுஜபோன்ை பிரச்சமனயுடன் சந்திக்ேிஜைோம். பூமிக்ேோரேன் 
தசவ்வோய். இந்தச் தசவ்வோய் நீச்சமோய் இருந்தோஜலோ, 8, 12ல் ஜபோய் மமைந்திருந்தோஜலோ 
அவர்ேள் தபயரில் பூமி வோங்ேக் கூடோது. அவருமடய மமனவிக்கு தசவ்வோய் நன்ைோே 
இருந்தோல், அவர்ேள் தபயரில் வோங்ேிக் தேோள்ளுங்ேள். உங்ே தபயரில் 
வோங்ேிவிடோதீர்ேள் என்று தசோல்ேிஜைோம்.  
 

அப்படி வோங்குவததன்ைோல் ஃபிளோட்ஸ் ஏதோவது ஒன்மை வோங்ேிக்தேோள்ளுங்ேள். 
ஏதனன்ைோல் ேட்டடக்ேோரேன் சுக்ரன். பூமியோே இருக்கும் ஜபோதுதோன் தசவ்வோய். பூமிமய 
ேட்டிவிட்டோல் அது சுக்ரன் நிமலக்குப் ஜபோய்விடும். அப்தபோழுது குடும்பத்தில் யோருக்கு 
தசவ்வோய் நன்ைோே இருக்ேிைஜதோ, அதோவது பூமிக்ேோரேன் நன்ைோே இருக்ேிைஜதோ 
அவர்ேள் தபயரில் பூமிமய வோங்ேிக்தேோள்ளுங்ேள் என்று தசோல்ேிஜைோம்.  
 

ஒருத்தருக்கு மிதுன லக்னம். இந்த மிதுன லக்னத்தில் 4வது வடீ்டில் ேன்னியில் 
தசவ்வோய். ேன்னிச் தசவ்வோய் ேடல் நீமரயும் வற்ைச் தசய்யும். 4வது வடீ்டில் 
தசவ்வோய் இருந்தோல் ஒரு வமேயில் பரவோயில்மல. ஆனோல், அது ேன்னியில் 
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இருப்பதோல் உங்ேள் தபயரில் பூமி எமதயும் வோங்ே ஜவண்டோம், அது சரியோே வரோது 
என்று தசோன்ஜனன்.  
 

6க்கு உரியவர்ேளுமடய திமச, 8க்கு உரியவர்ேளுமடய திமச, தசவ்வோய் ரோகு, 

தசவ்வோய் சனி ஜசர்ந்திருந்து தசவ்வோய் திமச இததல்லோம் நடந்தோல் அவர்ேள் 
வோங்ேிய தசோத்மத மற்தைோருவர் அபேரிப்போர்ேள், இல்மலதயன்ைோல் அது 
மேமயவிட்டுப் ஜபோகும் அல்லது யோரோவது ஆக்ேிரமிப்பு தசய்வோர்ேள் என்று 
இத்தமனமயயும் போர்த்துதோன் சிலருக்தேல்லோம் பூமிமய வோங்ேலோம், பூமிமய 
வோங்ேக்கூடோது ேட்டடமோே வோங்ேிக் தேோள்ளுங்ேள், தசவ்வோய் பலவனீமோே இருந்தோல் 
ேீழ்த்தளத்தில் குடியிருக்ேோதீர்ே ள், முதலோவது, 2வது மோடிக்கு மோைிக்தேோள்ளுங்ேள் 
என்தைல்லோம் தசோல்ேிஜைோம்.  
 

அடுத்து, தசவ்வோய் அவர்ேளுமடய  ோதேத்தில் என்ன மோதிரி இருக்ேிைது என்று 
போர்த்துவிட்டு ேருமண் பூமி அல்லது தசம்மமண் பூமிமய வோங்குங்ேள். தசவ்வோய் 
சந்திரனுடன் இருந்தோல் மணல் பகுதிமய வோங்குங்ேள். அதோவது நதிமய ஒட்டி, 

ேடஜலோரப் பகுதிேளில் உங்ேளுக்கு நன்ைோே இருக்கும் என்று இவ்வளவு 
விஷயங்ேமளயும் தசோல்ேிஜைோம்.  
 

இதற்ஜேற்ைோர்ஜபோல் அவர்ேள் பின்பற்றும் ஜபோது, இடர்போடுேஜளோ, தசோத்து வோங்ேிய பின் 
ஏமோற்ைங்ேஜளோ, இழப்புேஜளோ சந்திக்ே ஜவண்டிய அவசியம் இருக்ேோது. 
திமசேமளதயல்லோம் கூட தசோல்ேிஜைோம். என்ன தசோ புத்தி நடக்ேிைது என்பமத 
அடிப்பமடயோே மவத்து, இந்தக் ஜேோள்ேளுக்கு இந்த திமச என்று சுக்ர திமச என்ைோல் 
ததற்கு, ததன்ேிழக்கு திமசயில் வோங்குங்ேள் என்தைல்லோம் தசோல்ேிஜைோம்.  
 

இதுஜபோன்று ேலந்தோஜலோசித்து வோங்கும் ஜபோது, தமலமுமை தமலமுமையோே அந்தச் 
தசோத்து தங்கும். அதில் மோற்ைம் இல்மல. 
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